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a 3۶ ۳  

 مر ا
 ردعماح ۳9 ءامنا نا و یتانل افارنجو خدا

 ءامکح «ماکح ءارزو ها ءدلوام «ثیدح لاجر «نیعیات «هیاعص ءاقلخ ءایبنا هلماو ماوقا ٌهفاک :قلعتم هرات )
 لصاطاو ریطاسا ةموهوء صاختا ءرته باعصا «نیحایس «نیخروم ءابطا ءارعش هابدا ءْعاشم ءايلوا ءاعقف ءال

 هیایفارغج ؛ینفیرعت كنتافيلاتو را آو یرللاح جرت ءینرامسا كریهاشم ٌهفاک داع هیهدیدجو هعدق ةنمزاو هبرغو قرش
 «كرلدووا هللا رالوک ءرلرهن ءراغاط ءرلهطاْ« رازاغوب «رلزیکد «ثكلودو تالاعو تاعطق یفیدنلوپ مسقنم كضرا "هرک :قلعتم
 «ینورلهیعیبطو هیخیدات لاوحا ینراضرعو لوط «ینراعقوم «ینرراسا دلرلهبرق كجويب هلرلهبصق یکی كرکو یسا كرك

 (.ردبترع هلیسهرص اجه فورحو لماش ییهنکم تالیصفت لصااو ینیراتاچارخاو تالوصحم هچلشاب «ینیرادقم كنیرایلاها

 بس سپس مهیج هم سس

 نارهم : یباطو تیحاص یاس . نس رو
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 ردعماح یهصاخ اقا ٌهناک هلصا ریبعت و یه افارنجو حات

 (سبام ندواولا لصف - ماللا باب
 تب هسنارف ( Dp. de Loire ) یاایا] . 4
 ا( ونج «بولوا ندنسهیطسو تالاا ۱ هراول

 « هنور و هرزبا اقرش

 «هل ا ندنفرط یر لامش «هزآ ول عم هنژاس "هل ارش

 . رددودحم هلسالابا ( مودود یو ) ید 9

 ۱ «بولوا هرتموایک عب ۶۷۹۰ یبهبعتس هحاسم

 لهضرام ییطارا .ردراو یسلاما ۰۱۲ ۷

 یرلغاط (هنیادام) و ( زروق ) هدنتهج بیغ «بولوا
 یراک:ا كنسهلساس ( هلوژو ) هدهدنتج قرش

 كغامرا نالوا ییانمه ها ی-هتر وا

Eقلا هلاعت ندبونج «بولوا ترابع  
 ۰ قوچرب ندلوصو غاص قامربا وب ندیا قش
 یغاربوط .ردیا مج یسهراج هایم نوت «قرهلآ
 1 یالوصحم هرخذ «بویلوا تبثم كي
 .ریلباب بارش رادقم ییخ «بولرا هدایز یرلغا

 ماچ .ردقوچ تب یسهناتسک هله «بولوا لصاح
 - وا هدیرلنامروا ضمب یواح ینعاونا كتى رلحاخآ

 .راقیچ هدهراسو نارطق «بول

 «بولوا قوچ كی یلدعم روک .ردهقوچ یسهیلهآ
 | یاب و ص ص هرات دعم راس و نوشروق «ریمد

 یرلبا ك یمیانص .ردراو هدیرلشاط ,قامتجو

 كيا « دیک «هکا «هطسا هل را هناخ ریمد « بولوا

 ۳ «هخوح «هلدروق «رلهاق

 ( ناتا تنس ) یزکسم .ردراو راح تكاشیاو

 ۱ هبجات ۳۰و ممقنم هیاضق ۳ تلاا «بولوا یسهیصق

 .ردیواح یبهرئاد ۲۲۹ هلبا

 | یراهشرباف هراسو

 .هسنارف (1121016 101۳6) - یراقو اول

 « بولوا ندنتتهطسو تالاا ك ۱ ك

 بوذح «لاتناق ای «مود ود یو و ا "دل یش

 شدرآ ندنتهج قرش بونج «هرزول ندنف راع یب رض
 5 ٩۲ یسهب .رددودحم هلرلتلابا
 .ردراوییااها ۳۱۷۳ ۰ «بولوا هرتمولیکم بم

 هدنتیج بونج «بولوا ندهباکر, ؛یضارا یبیضارا
 ؛ رویلو یرلفاط هراوو و لو « هدیرژرام

 یرلمبان قوچرب كرلنویو یرارهن هیلآ هلبا هرآ ولو
 لیخ یغارروط .رویقآ یرغوط هلاعش ندیونج
 هوم هلا موزوا و هعونتم راخذ «بولوا تنم

 یرلنوبق .رولوا لصاح هلترئک یعاونا كراهزبس و

 « ص صال رلن دعم روکو نوهتن | .ردقوچ یرارتساو

 .ودراویراقاج وا ۳ 1۲ «یشاطیلیو نمرکد
 ترابع ندنلامعا بارش كيا هیحلشاب یمیانص

 هحاسم

E ATE ۱یسهبصق ( یو )  

 هلا هیات ۲ و مضقنم هاضق ۳ كايا «بولوا ۱

 .ردیواح مراد ۲۰۳ | یعاولا كرلهویمو هزبس هلا یرهج «نارفص «ریونک
 Loire Iaférieure ) — یغاشا

 1 ندنس هس كس هی فارف ۱ هراول
 ترابع ندنفا رطا یصنم كشر ا « بول

 هنم ًافرش «هنلیو مم هاو ناهیروم "الا «هنلرا
 و اخ «هتالایا هدناو E «هرآول عم
 یس هیس ها هلبا یسالطآ طرح
 اما ۰ ۱۳ «بولوا هرتم لک عب رم #۷۰

 .ردطاحم

 یی
 4 رب ییا ؛پولوا یلهضراع زآ ۳ ۱ .ردراو
 ندقرش یلایا یغامرا هراول .ردراو یرل مقاط
 یسو هدانز كب هدتلاا و « كرهدا قش هبرف

 یتامرا (هنلب و) هدهدنس هبلاعش دو دح . ردیآ اد |



 او ل

 قوج رب رولوا بصنم هتسیکیا ره و ؛ روقآ

 (ویلدناغ) میام و تو .ردراو هدیرلباح

 .ردشلدوروق ًاربخا «بوئلو لوکر ب كويب لما

 .ردراو یر هم و یرلقلفاطب ضعب هدنرق لحاوس

 رر «نتک هلنابوبح راس و رصم ینالوصحم هصاشا
 «موزوا «لهویم راسو الا رارا هنلاعا بارش عو

 یرامرم ۰ ردنرابع ندهراسو یعاونا فن ەزبس
 | تاناویح راس هللا منیصو نویق «بولوا قوچ

 یلیخ «بولوا هوج هد یرلب رآ

 «روک «نوهت  «یالق «رمد .ریلآ لاب رادقم
 یمیانص .ردراو رلقاجواو ندعم هرئاسو «ص ص

 ریمد « بولوا یرلیا
 «هشاش «تاجونم قوماپ :هنلتخ .داوم ندکلج و

 «یرهقربا هولاتسو ماج هه ویقک ازحا «قاشنوق

 هنیروم «یراهاکتسد صوصخم هنلاعا یتافس

 یهر تراجم كاشیا كو ینئافسص وصخ هنیدیص
 ه تلایا «بولوا یرهش ( هتنان) یزکم .ردراو
 .ردیواح یهرت اد ۲۱۷ هلنا هبحات 6 هو مقنم هباضق

 هدهسنارف ( ۱ ] 1

 ی ا ۱ هراول

 e «هللامن هدتلاا نالوا یاتمه

 . رولکود هروکذم رهن ندلوص «هرکص ندنایرج
 «بولوا یطالتخا ضرالا تحت هلیغامربا هرآ ول
 .رلکوت ییوص یخد كنو هدنناضف كوا

 .Dép ۶۸ لاا 15

 a تالاا 0 ۱ هراول
 ندفرراعیلاعش برغ «هنرامعم هنیس الامت «بولوا
 «رشعم را ول ندنتهج ین ونج برق «رآ ول عم هروا
 .دودح هرات هنو یخدآترش « مرومساو روش ا

 هرتمولک عاص VEYN یسهعتس هحاسم .رد

 یبیضارا ۰ ردراو یسیلاها ۳۷۷ ۷۱۸ «بولوا

 ینراهنوح هنیس هللا هراول جنا «بولوا زود
 هرآ ول . ردراو یراهبت یا ماطر ناربآ

 سوق ر, «كرهدبا قش هبرغ ندقرش یلایا یغامریا
 هسیایسهیراج هایم كنسيلامش مىق ۰ رویدیا لیکشت
 طالتخا هدننیب هضوح یکیا .ردعبات هنغامرا هنیس

 یغاریوط ۰ ردراو یلودج لوس رب رردتبا لصاح

 :ردراو یسهیلها

 رمد هل را هنا کو ود رقاب و

 - ربا هرآ ول
 سس ولوا ر

 | ردقوایسهشوک ی رغ بونج زکآاب «بولوا تبنم كم

 4 ردلکد تنم | هلبا هعونت« تابوبح یفالوصح

 ۱ و ل 4

 او وزرا ؛نارفص و ندنهاواا كرل ءزسو هوم

 روا هدنرتج بونجو قرش ۰ ردنرابع ندهرتاس
 تاناویح راس هللا ریغیصو نويت ۰ ردقوچ یرلنام
 ۱۶ ولو الخ یمیانص . ردقوچ هدیسهیلما
 « هکر س «قانوق «باروج و هلناف «تاجوسنم كوب
 و ی) هق راف یاس و قبج « یفاص «دغاک «رکش

 .یرکس . ردکاشیا كب ینراجت .ردراو یراهناخگابد

 و مستنم هیاضق ؛ تابا «بولوا یرهش نایلر+ا
 . ردیواح یب هراد ۳۱٩ هللا هبحا ۱

 ۳ ۱۲ زا تول هدروا زاول
 « بولوا ندننیقرهتسم هاشم هسنارف (00۸۳۲5 |

  تافو هد ۱۳۰۰ و ؛ش غ وط هدسراپ هد ۱۸۰ ۵

 .یرکسناس «بوا وا م دخ سمه دناهتک ییسر .ردشعا |
 ناسلو ؛شع رکوا یتاسداو ناسا مدق دنه نلند
  رشن و هجرت هعدق بتک مهم اط را ندروک ذم

 .ردشغا

 . هدنآ ول هد ولژاب ناس دوخاب ۱
 ¦ [.تعجاصهنسهدام« واژاپ ناس » ] هدن "ول

 . لحاس كنا رفآ ( ۱۵۵۰۵0 ) ۱ ۹
 ٩ رک بوج و هدنسیرغ ] ول

 13 لوط 2۰ ۰" هللا بونج ضرع ۰

 .«بولوآهبصقر هدیرگا هرتم ولک ه ندارد بو |
 نوجا نرلت هللا یثید لفد ییلاها ۰

 ۱ امدقممما و 3 دراو یراج زلجاخآ لمعتسم
 (زول) و ینیداوب یزکرم كنهبصق روک دم
 . هک[«نالوا دتع كدهنبصنم كیوفلوق ندننورب
 - هلبا زيك رونو هسنارف مولا . یدرلیرو ید

 ۲ 20 وئنوق 7 - . ردمسقنم هم هرآ مع اتم وکح وغل و أ

 [ .هلروس تەجارص هنسهدام |

 شیرف هدسلدنا و ندنللبق ررر ۱ هناول
 .یدیایسا تایهیحان رب ندنلامعا

 كەر وسا (La Levantine) ۱ سا

 تب هبحا و هدنسهبحأت ( نیس 5 ) ول

 ۱۰۷۰۹ o بولوا یداو ر ه دندهح رغ لاعت

 یرکرو «رویدبالیکشت اضقرب نوکسم هللا یلاها |
 .ردیسهیرق (ودباق ) |

 - نحاس ریهاش« (L qyaillant) ۱ اا
 د ۱۷۸۱ «بولوا ندنویعیبطو نایاول

VA 4تحابس هد ونج یاقرفآ كد دخ رات \  



 بو دل

 هلس هبفارغح لاوحا كلەروك ذم 5

 .ردشءزا باتکتعم جاق رب هدنقح - نااویح

 كتاذ کیا E نارا

 ل(ق) لصنع ( ردن ناطلس باب ) یسیجنرپ
3 

 هدش رق ناهفصا هدننامز یضام سابع هاش .بولوا ۱

 ییوثم ر .یدیا نیشنل تسود كنسهیکت غابراچ

 :ردندنوا تا al .ردراود

 ماش و هکم نایمرد ییرع ۱

 مادم دونم باپسا پسک

 رنه بسک و لام لیص# رهج

 لآ. رس یوم ت
 هاش رک | بولوا یراوزیس ییعتکیا حب

 و مارک | كيبلا راشم «هلدورو هن احد ده هدننامز»

 .ردشعاتافو هدنخرات ۷٩ ٩ و ؛ شلوا لئان هنناسحا

 : ردفا تاب وش

 وت یوکتفکم نکن نآزا ریغ شیپ رد

 ون یوزرآ .دنکن شلد دد یاچ ا

 | بول
  ) LB eekكنیار هدهسالآ ۲۳۵

 .رویماهو e ا كابو ۱

 قرهلوا هدنسیفرش لام مراد ۰ 8 ۱

 كنطخ لوریمد چاق رو هدنرزوا یره ( هوار)

 < بولوا رهش ر تسب رس عقاو هدنءهطاق لا

 « یرلقاقوس مظتنم و شین؟ «یدیلاها ۱ 7

 تب «یرللق كاچ «یسهینبا ریکراک هدصوصخ زرطر,
 .هبن كنبرب ندرلهلق وو یداسیلک عنصم رب هکو

 ددعتم 6 هلستکم میانص « قعاسرب فا لس

 ۰ ۳ هم کم

 ربم د 4 یس هن ريخ تاسسوم ددعتم او ی هناعش

 «نویاص «هراذیسو یراهقرباف هنیک ام هل هناخگود
 .ردراو یراهنالمع هراسو لچر
 راک كو «هلغاوا شلجا هدنروص قجهلوا اص
 هدرهش و « بوشات ردقهنمتخر كکیول ید

 « رو بول » ] .روتبول دوخاب
 1 .هلروس تعحارص هنسهدام

 اغ رس رم

 تراجت رب كوب هلجوروو ج وساو هیسور هیحلشاب

 .رونلوا ارجا هیرحم
 هوار" هلروکذم رهش یموکع كول -

 نانلو هدنفارطا یصنمو هدنرانک ییا كنیره ق
 نانلوهدالخاد لایا ناتشلوه تاهیسور و ندرار :

Ahold: 

 ب و ل ۰۰۵
 كنعوج «بولوا ترابع ندرب هچراپ چاق رب زرفم
 یا اها و هرتمولیک برم ۳۹۹ ینس هيس عام

 هدزو ندنسیضارا .ردنرابع ندیشک ۳ ۰

 «نامروا یہ ۱۲ «هعخابوهعورزم *یضارا ی ۰
 نداضعا ۱ ٤ یسهرادا كتکام . ردریاچ هد ی٩

 کر نداضعا ۱۲۰ هلا نایعا تشیه رب کارش

 .ردلوح هناوعبم سلجم
 TN ینارف نولم

 ناتسهل تب ههسور ( Lublin ۱ ناب ول

 ۱3۵۲ تكیءوشراو و هدنتکاع

 یربن هچمرتسب قر هلوا هدن-یقرش بونج هرتهولیک
 ۲6 ۰۰۰ «بولوا رهشرب یزکم تلایا هدنرزوا
 ددعتم «:یلارس جاقرب «یمهرظنم لزوک «یسیلاها

 «یتکم د دعتم « یسهرواح كور زا «یساسباک كو

 «یسورتابت رب لو «یمهینفو هیملع تیعج چاق رب

 ۳۴ یراصم و تادراو

 ردا ماود یآ رر «یسهربخ تاسوم ددعتم

 -ردراو ینراجت كاشیا كو یرازاان لوس یونس

 .ردبارخیمسق رب یدع «بولوا كويب اهد هلیتقو
 .هشوک قرش بونج كناتسها یلایا نابول -

 "دلاری . مودار رک « بولوا ترا ندنس

 هیعااف هدایونج «هینیماوو ترش «هلب رلتلاپا هلدیس
 یرغو برف ینامریا هلوتسیو . رددودحم هلبا

 (زریو) «بودیا لیکشت یندودح قرش یرهن غو

 ك یغاروط . ردنا نایرج ندنچا ید یربن

 قوچ هتعارز ییلاها «هدهسیاقوچ ییوصو تنم
 ۱5 ۸۳۸ یبهیس ةحاسم ۰ رارویهرو تیمها
 هللا لاها ۱۱۰۲۹۸ « بواوا هرتمولیک ما سم

 .ردمسقنم هاضق ؛ تلاا .ردنوکسم

Nor ۰اتسکرت ملات هنیح ([,۵  
 9 e رو بول

 ۳۹۳ هدنا اعش كغاط SEY «بولوا لوک كوس ر

 لوط ۸۸۳ هللا ۸۰۳۲۰ و یلامشضیع ٤۰ هلبا
 ندرح یاذح یس .رولوا دتم هدنرهرا قرش

 «بولواترابع ندمقییا ۲ ردکسکوب هرتم ۲

 هرف ) ییقرش مش و ( مارو هرق ) یسیرغ مق
 هنسړځکبایمایم *لضف كنسیجترب . ریل د ( نیچروق
 ر دو a نوت ٠ رولدکود

 ندا عج یتراربن نتخ «دنفراب «رفشاک هلج نازاو
 ینسهیراج هایم ك

 یس م وطاھدو «رولکود هلرکو یغامرا ) مرا )



 تو ل OD ب و ل

 ۱۳۱۱ نیو | هدنجا كاوج لزوطو قلآ دروک دم رب

 4۸ گراتسومو هدنهاضقو قاینس | یو كماروبا ءرق ۰ ردبا لکتت لوک ندنسلیاب

 .هرآ هرتمواک ۳ هللا ۱۰ یکاو ۳۷ هبا ۲

 هنصفاشو ناضیف كنب رلوص كع رات «بولوا هدئس

 قافاروت و ۰ ربشا راط او ۰: ردنا تو «هروک

 یانب رد . .دوروف رارب لز وط یهدنفارا طا هدنسوم

 ابرثک | < هدهسیا هروک « دهایم رادقم كره یخد

 | نالوا یلنرد هرتم ییاو زا زواح یهرتم رب

 .ردشزج یرارب قازاس اذه عم .ردزآ كب یرارب

 قاب لدیونج برغ کریک لوک وا یر مرات

 .دشارب یخد هللا (ایرد نجرح) نکن دغاط نوتل آ
 راتبح ندلوک هدنق رش یاهتیم كماروق هرف «ندنگی

 | قوچیوص «بولوا هدنلاح قامرا رب كويب «نکیآ

 یراکدریدشت یاب ۰ یلاها یهدفارطا «هدهسیا

 یوص هلرلق رآ « نوجا قمر دلوط یراضوح

 ( رو بول ) لصا «قرهلازآ هکدتیک «ندنرلق دلآ

 یفیب ۰ رولکود هنلوک ( نیچروق هرق ) نلنید
 ۸۱۰ یو هفرش ندی رض كلوكو نالوا لكشلا

 O 2 هرتم ولیک ۱۰۷ هلا

 ندمآروفهرق کلن رد كوب .رغازوا قرا

 هدنرار شعب و ۲ ددن لفدرط ىذا ا «بولوا هداز

 اهد یراشماق و ۳ نکل .رراو ردقههرتم ٤

 - هرم ندام عطس یرلنرط رثک | «بولوا قوج

 0 .ردروتسم هلرازاس نانازوا ردق

یهدنفارطاو كنيمز ینیدنل و قجمآ «بولوا ی اط
 

 و هدنرارانک «ندنفدلوا ی زوط یار وط كاوح

 .رولوالزوط یخد وص هدنررب نالوا زآ یوص

 ت هنجوت كراوص رازاس هدرون بول لصا

 نشا هدراپ كلا هدمارو هرق «هدهس روبل وا

 هوطرف كوب كب راراک زور یلتدش
 | «بودیا لصاح ر

 .رروس ردت ه یرلا قوح ندنرانک كلوك یلوص

 ۱ هدقلنیلاق رب ردق ه هرتم عراب ؛ بو و راوص نیشی#

 .ردقوچ كب یرلشوق وص و یغیلاب .راتوط زو

 «بوآ وا یو ندلوفهو كرت یلاها یءهدنرراوج

 ندطالتخا « هدلاح یرلتدلو" ندتع هلمالسا ند

 « ندنرلقداشاب هدلاح رب یرک كو مو رج

 هنر هع دق تاداو مثاطرب «بواوا رب ندهبهذم

 .راردهدکعا تامر ناالا

لتدش تاپ .یدیشلوا كلام هتورت لتبلک |
 هدهز رب ی

 | ظفارث

 رد هبصق ر ه دئسلق رش بوذح هرتمولک

 - ریو هلوج اشرف آ كرل اوب ۳
 .ارفج بره كنا ( ابل ) یراک 5

 ۳ ا 3یروص لمهتسم ندنفرام ینویف |
 ۳ هل روس تمجارص هنسهدام

ll ) Lope du ۵۶ 

 E ۳ ۱ اغو هد پول

 ۱۴۳۵و «شح وط هددنردام هد ۱۰۲۲ «بولوا

 وس رەش ندنغلقح وح .ردشمتا تافو هدنخرات

 .مظن لاو . رد وا هلنامز روم «بولالشاب

  .یفیدزا هدنرص هک؛یدشعا ادس هکام هرامشا

 ٩۹۸۰۰ كهراسو یرهللسر واو را هموظنم |

 یرابفتم كلا زکلا . ۰ ردیوم یغیدلوا غلاب ه هعطق |

 ۱۳۱ یهموظتم رانا هدا یغیدنلوا

 هرکرتش یراعشا رثکا قم . من ا

 توف یس جوز ر یکیدوس نکیا جک

 هدامرآ ) ر وغم هرن E SE ءلغلوا

 1 هدعلو ؛شعا تمدخ هدنسانود ( هلیبیسنوا

 وز رضکی هرکص تدم رب «بو دبا لهأت

 اذهعم «بولوا لخاد هنابهر قبرط « هجمدیا تافو

 زاو ندقمزاب یرلب ات و رتاتو ندنمظن راعشا هنب

 ؛شمهنک

 ۰ ردهدنتر وص

 «بونازق رابتعاو ترهش رب كوو

 زتقو «ندنفیدلیوف هناضایر «بوشود هباوقتو
 . ردشغا تافو

 ۱۳ راد ول

 ,لاعثو هدنریبم یسوغاوق زسنارف ب

 ۳۹ «بولوا نورب رب هدنسهرآ هنک یونج هلا

 - ردعقاو هدقرش لوط ٠ ٥٠و ییونج ضرع

 هدنتهح بونح كيه نارف (

 هدنلابج ( هوس ) هک تا

 . نایرج یرغواع هضو «نامن هدنرق ( ر اهل (

 - ا هتوراف عم تولو تول «نوربوآ «هرزول «هلبا

 :هفاسم :e ‹كرەدىا قش 0

 .هنغامرا ( هنراخ ) ن دعا ha ندکدتا عطف

 .رولکود

 | تول ۱
 ل هسنارف ( 0۵۲. 0 106 ) لاا

 “الامش «بولوا لادنس هس ونح تالاا



 «هوراغ عمنراتبونج «نوریوآ و لاتناق ًاترشهزروق
 هلب رلتل ابا هبودرود و هنوراف عم تول د ا

 SE SNK ا ةحاسم .رددودح

 E هلا یلاها ۲۰:۳ ۸۸۵ «بولوا هرتم

 لاتناق و هوس « بولوا لةضرا زآ ینخارا

 .ردیا بشا هدنلخاد تاانا یرالوق ضەب كزل ابح 7

 ش هرغ ندقرش قلاا رهن نالوا یبانمه

 تبنم یغاروط ۔ریلآ یاچ جاق رب ندلوصو غاص
 «رونک هلبا هعونتم تابوبح «بولوا یرلیا یعارزو
 تاناوبح .رولوا لصاح هراس و هاتسک «نووو

 ص ص .ردقوج یسهبی رومطع هل رازوموط ندهیلها

 یراجت .ردراو یرلشاط نمرکدو ایفاغوطیلو

 « بولوا یرهش ( روهاق ) یزک س ۰ ردکاشیا
 ۳۲۳ هلا هبحات ۲٩ و مقنم هاضف ۲ تاایا

 .ردبواح یبهرتاد

 ( نلوقنیل ) یهرتلکزا ( lo ) تول
 هرتمولک ۳ ۵ كل وتنل و و

 ۱ ۰ ۵ ۰ ۰ «بولوا هبصق رب هدنسیلاعت قرش

 .هقراف نواصو دغاک «لاخو یو ریمد «یبیلاها
 ۰ ردراو یر

Nighیاقرفآ ( مداح  
 و اول

 هدنسس ونح برغ كنلوک هزنان ترلا و هد غ

 «بودا ق

 1 .هلروس تعحاص هب هلک وب ]

 ارعا برغ هلمسا و ( 10۱02176 )

 : ردشلک یک یا ا رب ول

 هد۷۹۰ «بولوا یلغوا كرنود یول یسیجترب
 ندنفرط یردب هدنخنرات ۸۱۷ و ؛ شمځوط

 لارق رلقنارف « دنرهلدبا كيرغا هغلروطاريعا

 شلآ ید ینرلناونع یلارق ردرایمول هدمب و

 « هنرزوا ینافو كردي o‘ ۰ . یدیا

 قلساط یراردارو ؛شلوا روطاریعا لالقتسالاب
 بصغ هدیراهص- كقنامرج یول هللا لراش

 «قافتالا هدنرلنب رلاول «هدهسیا شمتسیا كا

 | ترهش هلعسا و هجاپوروآ «بولوا لوک رب لوس "

 | .رد ( هکیزناتوم ) یسیقیقح مسا :هدهسیا شلو "1

 ت و ل 4%

 و بودیا روب ههدهاعم دقعو بولغم نددت

 ال اتا هلناونع روطاربعاهنسی دنک هیج وم هدهاعم

 ربو یرارهن هزوم هللا نر ندفرط رو کلم

 یتامربا هنور هلبلابج ةللس بلا ید ند فرط
 سکا ) یزکرم .یدیشلاق رب نالوا هدنراءرآ

 لوا نو ۳ چاقرب ندننافو .یدا یرپش ( لیاشال

 7 « كل رهدیا مسق هدنندب یدالوا جوا یکم ۱

 .ردشغا تافو هد ۸۵ هو ؛ شرلکج هرتسانم

 ۱۱۳۷ ند رات ۰ ییعکیا سم

 لصا نع «بولوا یرواعارعا هالا داد هخگرات

 ی راد كن رته ی «نکیآ ی.هقود هسقاص

 یهقود «بوقنارف هللا قیردرف یسهقود هاوس

 ا ارعا یسدنک «قرهلوا لاطبا یرلقح دارو

 قجنآ «بوشارغوا هلرلنوو ؛شفلوا باخا روط

 هلی دادما كم هقود هر وای نانلو یدامادو تاي

 ذیل تاسونبا یجنکیا باب .یدیشلی هلک باغ
 ( کیدشا یثراق هرجور یلارق هیلعس یقرهلوا
 . ردشغعا تاف و هدایلاتا هدنندوع ندرفس

 ددارتول یجب روطاریعا ( 10۱021۲۵ ) ۱ وا
 کلم یردب « بولوا ندنرلاف وا ! 3

 5 را هزوم هلبا یر هنس دنک دنوسقت هندالوا

 هما كنسيدنک «بوشود رار, یهدنسهرآ یرلقام
 هک «یدیشلرو یعسا ) هنارتول ) هتکلع و هدست

 . ردب رصتخ كبو یعسا (نرول) نالوا لوس ولا

E۰ .یدشعتارغوا هر ؟بد هو یر, ه  

 دتسیا قم لآ یبرکید رب «بودیا قیلطت ینسهجوز
 «قرهنلوا دیدهت هللا هماتنعل ندنفرط ایا «ندنک

 4 ه دلاح ییدتک هماحرتش

 . ردشعا تافو ن کردیا تدوع ندامور

 «بولوا یلارق ابلاتبا ( 10۱۲2۲0 ) 3
 .یدبا یلغوا كغوه یهسناوو, | 7

Aقرهنلوا كیرشآ هتموکح ندنفرط یردب هد » 

 طاتسا ندنف رط ( رجرب ) رار هلردب هد ٩

 یتاونع قالارق رج رب موق ص ردق ه رهو ؛ ششلاوا

 سلم ندا عاقجا ه دنالىم ه هداعا هب هجرت بحاص

 شقلوا رابحا ندنف رط

  یس تکه د ۰ ۵ ٩

 ۱ یوثع تثیاباب هد ۸۹

 هنس شب «هدهسیا

 ۰ یدبا شا مس



 ل

 ندنرالارق هسنارف ) Lothaire ( ۱ ول

 .ردیلغوا كنيول ىج درد «بولوا 2

 ؛قرهلوا كردت هتموکح ندنفر ط یردب هد ۴۲

 ۳" فلخ اتو كغوه «هرکص هنس چرا
 یه کیا روطاریما «بوشارفوا هلشفاط ناکدازو

 طبض یرولو ؛ شتا هبراحم یخد ها نوئوا
 «بولوا روبجم هکر کام و ؛هدهسلا شما

 هنرول لراش یردارب تو ندنفرط روطارعا
 .یدشفلوا بصن لارق

Luther ( 0 )تكدنزاتست ور هدهنال ۲ 

 هدنخشرات AY تولوا یدحوم ۱ رب ول

 .ردشمفوط هدنسهبصق ( نیاسیآ ) تهسق اب

 لیصح «بولوا یلغوا كنيجندعم رب
 (نتسوکوا) یکه د ( تروفرا ) هد ۱:۰۵ «هرکص

 .م هدننونفلا راد غرقیو و ؛شعاقاحلا هنئابهر

 ةف اط یفیدلوا بوسنم هد ۰ .یدیا شل وا

 .یدیشلردنوک هامور نوجرلشیا ضعب كنابهر
 هجندانتعا دل وچ نوثل یجتوا باب هد ۷

 كيو «بو دنا رهن یسیموم تارب بولذ وفع رب
 «ندنعب دلوا زوم ام یرلبهار ( e هنمیمت

 هر تخاتص « * « هلام اقصق یرلیهار نتسوکوا

 یداقتعا بوئذ ونع «بولوا تلآ «هننیک داران وم

 رشف همانضارتعا رب يواح ینیلک ٩0 هدنهلع
 رارادف رط قوچ كب یسهمانضارتعا ونو ؛شعا

 «هدهسیا شمشیلاچ هبلج هتنای یرتولایاپ . یدیشلوم
 یلیکو هدنسلج غروبسغوا یذیا «هعیمهلوا ردتقم
 ید وو ؛شعا هلاوح هاتف لاسدراق نانلو

 تنسیدنک « هعیمهروک شيا رب هللا هبناحور *هوق
 ربخ هلیتقو رتول « هدهسیا شمرو صا هنفیقو
 هاج ندنفرط ینر هسقاصو ؛شجاق «بولآ

 یماسا كنبهذم كلر «هلئقلوا

 یتبش رب هقشب ندهسدقم بتک «بوالشاب ها رشن

 رقف

 ندقبجآ هنپلع

 « یرزنع «ییسهیناحور تسایر تایپ «قرهعاط

 تاب « یتف رصا كالما تان هناحور ءاسور « یینابهر

 مسام راسو ینلوصا قمراقبچ هانک ؛یتتموکح
 اب ۰ یدشغا راکناو در یدناقعو

 «بودیا رشن همان ما رب هدننع نیملت یرتول

 «هدهسیا شما سما یتفارحا كراش ینیدزاب كوم
  یرلهمانرارق تناقسناو و یتسهمانرسا تاب رتول

 هد ۱ ۰

۸ 

 | ندکدتا

 ۱۵۲4و ۱۵۲۳ هلیسهاجو دادما | م

 تو ل

 سلج ( مروو ) هد ۱۰۲۱ .یدشءا قارحا |

 راد هنج هبلنق وط هنصخ «بونلوا تلخ هنبهذ#

 لماح ینسهمانما ر كتنک لراش روط اربع |

 هدنکلسمو راکفا یغد هدارواو ؛شقیک قردلرا
 یسیماح .یدشفلوا طاقسا ندقوقح ۰هلکغا تا

 یآ نوا زوقط هلبتلالد كننرب هسناص نانلوب

 تدم وب «بوروط یلقاص هدنبارس ( غرویتراو )

 باتک چاق ر تیبم قیهذم و اسم هدنفررظ

 هناسل رب ینج هبالک [ ك 11 لاو ؛شمزاب

 «بودا تدوع هغرغو هدعب .یدشعا ا

 رادفرط قوج رو ؛شمالشاب هتحصلو ظهو ین

 - ارف «هقراعاد «جوسا هلج نا زا ؛بودیا 1

 اک غرودنارب «تانتالاب «هسه «هنوه

 كرنوو ؛ ؛شغا مازتلا فرط كنسیدنک یرلسنر و

 هدنرلخ ران

 تنی دعک هدرلیموم سلجم ندیا عاقجا هدغربمرو |

 شلربو رارق هننادحو ت رح كران الوا مبات هه ذم |

 ؛بونلوا تیر قوچ زآ هت رح و ۰ یدیا

 راحود هتالکشم ماط رب یرارادفرط اما

 ناتسورب هدغربمروت هد ۷۲ 2 ندقدلوا

 هدنسهرآ تنیک لراش روطاربعا هلراسن رو راد کح

 داد هناکشت یآح ور سلم یکی رب هدهدهاعم نا اوا دقع

 ۰ ىد شفلوا نبمأت نادجو ترح هران ات ستور

 زاباتکه دننض هوقو رشن یتبهذم ی رم هی رول |

RFبهذم و هلتعصو ظعو و هلب رب رح  

 یبهفلاخم راکفا ضعب ندبا روه-ظ یخد هددیدح

 تافو هدنخراا ۰ یک ا حرج و در

 جاودزا دقع هللا هبهار رب هد ۵ .ردشعا

 ك ییدنک .یدشلوا یدالوا جاق رب ؛بودیا

E5 هماوع كنیزوس « بولوا قوطن و  

 یافلأت ددعتم راد هنیهذم .یدیا راو یر

 (مسینابیر ول) هفان اتساورب هلبسن هنعسا تو .ردراو

 لرد ید |

Lot et Gar ۰ : 

 ا كنار هوراغ عم تول
 تول ًاقرش 2 «هبودرود "هل امش «بولوا لدنس هس وذح

 هدنالیخد ًارغ «سرز بوتج «هنوراف # نراتو

 یسهرعیطس کام .رددودحم هلن رل» اا هدنورژو |

 -اها ۰ ۰ «بولوا هرتمولیک عب رص ۵ ۳۵6 |



 يدل
 ترابع قدر هلرهووا ییضارا .ردراو با ۱

 برغ ندییونج قرش قلایا یغامربا هنوراغ «بولوا
 هدناخاد تابا « كرهدا قش یرغوط هام "

 (سرژ) زدلوصو ( یازلو ) هللا (تول) ندغاص "
 دهدنسیل اعش ےق كتلابا . ریل یترارهن (هزب) هلا
 .راقآ یر (تورد) ما هغامرا رو كم هن

 «بولوا تنم یغارب وط هدنرلب داو هنوراف هللا تول

 یالوصحم .ردناروحو قابلاح هدنرافرط ره

 راسو هاتسک «نوون «ریونک هللا هعونتم تابوبح

 یلارث «بولوا قوچ یرلغاب .ردنرابع ندرلهویم
 روبط .ردقوچ یاجارخا شع وروق .ردلوبقم "

 .رونلواجارخا هلت کی ادعم ريمد ۰ ر دیاترثک ی س هبتی

 «باروچو هلناف «تناف «دغاک «قاینوقو یرلنمرکد
 . ردراو یر هناخغاب د هلن رل هش رب اف هراس و هععاب

 مقنم هاضق < تايا «بولوا (ناژآ ) یزکرح
 .ردنراح یلهرئاد ۰ هلا هبحات ۳ ۵ و

 هداف كناناسا (آمزد, 3

 O ا ا هجول

 هبصق رب هدنرزو یرهن لینش قرهلوا هدنبرغ
 .رد راو یبلاما ۱۵ ٩۰۰ «بولوا

 هدنتروهچ رودآ ونا كنيطسو یاقشمآ -
 یس هلاتلس دنا و هدن وج هرتمولدک ۱۲۳ تهقننوقو

 «بولواهبصقرب یزکم تلاا هلعسا و ید هدشرق |

 - هوبم ذیذل كب 6 یتکم یلخاد «یسلاها ۱۵

 .ردراو ینمرق لزوکو یس هني هنیق نلتیلک یا |
 . ردشنل وا نشا هد ۱ ۶

 هدنتمح تونح تاب ال اتتا( 2

 ۲۰ و ا ارچول

 ۰ ؛بولوا هبصق رب مکصسم هذدنبرغ هرتمولیک
 ۳ یماسیاکرب منصو یتکم یلخاد «یبیلاها

 هدنسیدالبم خیرات 11۰ «بولوا هبصقرب یکسا كلی
 ندنفرط نا سوق یی ےکا نانا ا مود

 یب ردرف روطارعا ۵۵:۱۲ ۲۳ CC سشغ وا برخ

 لفن ند هلعس «قرهنلوا رامعأ ندیکی ندنفرط

 یعکیا لووناو ؛ شفل وا ناکسا هلرلب سم ییدتا

 Û هتناس ) هبهبصق «بوراقیچ یرابرع لراش
 .ردشم | هبلغی مسا یسا هنن «هدهسیا .a یتماخ

(Lucerne) |تن هنر هدهرجموسا  
 هدنسلامت قرش هرتمولیک ۰

 حد ل ۹

 ۔ وا هدنسیب ی بونج هرتمولیک ٤۰ كروز و
 لامش یابتنم كالو 1 « راهبحان ٽرد 2 قرهل

 هبصقر یزکم كەبحان نالوا یانمه هدنسسیغ

 «یسدادعا ېت کم یی «یسلاها ۱۷ ۸۰۰«بولوا

 یواح یدل ۸۰۰۰۰ یرکیدو ۱۰۰۰۰ یر
 «یسهناخهنوع یعیبط لکم «یسهاضتک ی

 امر عوع هود ییرطع ی ۲ بس
 چاق رپ و یسهلق رب یسا «یسیروک لزوک ترد

 باروج «هلاذ ندکوو قوماپ .ردراو لو ریمد
 یراهقراف هراسو هقاش ریصح ؛دغاک هلا هرئاسو

 یدش دمآ نیءایسو راوز .ردراو ینزاجت زا ریو
 كنسهقفتم ریهاچ هرګوسا نوت هلیتفو .ردهدایز

 ردو یک

Canton de Lucerne) yw 4> |i 

 ثل ییس هقفتم ۳ :رچول

 بغ «بولوا ندنراناشلو هدتروا كنيحاون ندا
 ندنتهج قرش بونج «هنرب ندنفرط یلونچ برغو
 الاش ,هیووغرآ و غوز «جوعا ًاترش «ندلاورتنوا
 -هرشوسا .رددودحم هلبرا هبحات هبووغرآ هنب جد

 هللا ٤۷١ ٤٩٥ « بولوا عقاو هدنطسو ناه كن

 ۰" هلا ه و لا ضرع ۰
 هونج ندلامش .رولوا دتم هدنرلهرآ قرش لوط

 یا هدنرب شن او ° یمظعا لوط نالوا

 E LR ردهزمواک 6
 هک ‹ردیشک ۱۳۵۰ ۳۰ ییلاهاو هرتهولیک عب رص

 یس ۱۰۲و ناتسنورپ یب ۲ زکاا ندرلن و

 نالآ یسهلج .ردکیلوتت یروصق «بولوا لیئارس

 و قاغاطیسب وذح مق كم هبح ان . رار دماکتم هلساسل

 كنسرل ام لا ندال ابج سالم تل «بولوا عفت

 کسکوب كا كرلنوب هک «رولوا دتع یرالوق ضعب
 ۲۳۲۱ و نانلو هدندودح یسهیحات ( هرب )

 ۲۰۰۰ .ردیغاط (نروهور) نالوایافترا هرتم

 .ردراو یدیرلغاط ددهتمرکید كسکو ندهرتم
 تسک یسضارا «هک دا دنک یرغوط هنل اعش فیهبحات

 رلي داو تنمو ر هنلزوک قاط را « بودبا طاطحا

 ( نبر ) یسهراج های« نوتب ۰ دیا نوکت راریابو
 رهبحانترد .رولکود هتیرهم (رآ ) میات هنغامربا

 «بولوا دنام ههحانو یی رغلحاس زکاا كنلوک

 ئر یرب ( سور ) نالوا هدنمکح یغایآ



 چو ل

 ندی واج برغ «هلرو سندنسهبصق هنرچوا نالوا

 یرغوط هیلاعش قرشو «ریلآ ییرج ( هما ) نلک
 ندیرغ یراپا رکید.. راقیچ ندهیحان «قرءقآ
 «هردیرارج (۲۲) و رهوس «نرکیو :قرهالشاب
 « ردیغاب ۲ كنل وک ( خام ) یسیعکیا دراز و هک

 کیا هلبرلسا (تبولاع) و ( كدلب ) ییعجواو
 هلو تزد كیهیحا هلهجو و . رک ندنجما تاک
 یهیراج هایم « بولوا یرالوک كچوک ددمتمو

 «بولواقولوص هدایز ییونج مقزکلای .ردقوچ

 یراهرو اذهعم .ردلدتعم یساوه كنیرافرط رئاس
 هقدلوا یارو ط .ردقوج یسهساوه تالوحم و

 تیهیحان و کو دم رکو تا « بولوا تبتم
 ۰۱ .ردراو ینالوصح هلضف ندهبلحم تاجامتحا

 .هیموج *یضارا نالوا ترابع ند هرتمولیکم ب
 را نلمدافتسا یسهرتمولیک مد ۱۳۶۹ ندنس

E 

 ٤ كرام «قر هل ۱

 ۱ ؛هحناب « هلران کا هرتم ولیک ۱ ۰ ° ٦۲ گپ اب« «بولوا لندض

 | و نامروا یلهرتمولیک ۳۰5۰ «یعم و راج
 - ردترابم ندغاب یلهرتم وبک +۰ کلا

 یکه راسو ابق « لوب «لوکهلبلهصرع هیرقو هبصق
 ۔ ردهرتمولیک مع برم ۱۳۲ هدییضارا نمرو ل وصح

 یناتم یرلسنج «هدهسیا هج وچ یمهلها تاناوبح

 روک هدنرلفرط شعب و رعد هدنرغاط ۰ ردلکد

 ید لوک نالوا ندناسف تاقورحو یرلن دمم

 .هزب رنوتل آه دنر اهنا ضعب هلیتقو .ردراو یغاریوط

 . ردقوچقیلاب هدنرارهن هلبراوک .یدیا راو یر

 یراهاخریمدضمب «هدهسا لکد یرلبا كپ یمیانص
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 | رلبش ههروا ندنامص هلناوسنم ندکیا و قوماپو

 ردق ۳۰۰ و یرلهقراف هراسو یدغاک نوواو

 كلشیا یلیخ ینراجت .ردراو یر هنا غایو رینب

 ناد وساریک «تیرا وروق «رینی «هریخذ «بولوا
 .ردراو یلاجارخا هراسو تاناوبح «یسیقار زارک

 ناربدلوط یتشاب ۲ ۰ ندیلاهاهعلک هنسهرادا لوصا

 كي ربو «ردزتاح ىنقح كا باخت ایم هلج كدارفا
 ندا لکشت هلغفلوا باختا ثوعبمر نوجا یاما

 هک ردا باخت | یمناد سلجمرب بکس ندیشکی دب سلجم

 « بولوا فظوم هلفئاظو تکامع ؟هرادا سلجم وب
 ةنم هاضق ه هبحات .راتوط یر ناردم ته

 ۰ ردب واح یهراد ۱۰۹ «بولوا

 . رونلوا بانعنا هدننایم یلاها راح یطنارث ضمب
 | یراماتمماق اضق

 کس حو 8

 ا رمشامور کسا (اسمناندد)

 : ردیمسا كنبشک کیا 1 ب | سولچ 5 چول

 1 مويتال لوا هنس ۱٤۹ نداسع دالیم یسیجنرب

 دالبلالبق ؛بوغ وط هدنس هبصق (هشوس) اس ۳3

 ليهو .ردشعا تافو هدیلوا هدنخنرات ۰

 زکلاب «هدهسلا ؛بو اوا

 ۰ رددوج و« یرهرتن شبا

 لیبقا« چک » نمی ( روینوب ) ییهنکیا -
 ..یدبا یحمو یدرک اش ك (كنس) «بونلوا قیرفت

 هلعس هدننامز (نورن) و ؛شغا تآشن هدیل وات

 .یدیا شفل و یبیلاو
 065, ۰ ) سول دوخ اب

 : ردشلک | اپ جواهلعساوب cıus) ۱ س و

 هدنخرا ۲۵۲ « بولوا یامور یسجرب

 وا قالا هنسهرسز هزعا .ردشا قلایب یا شب

 .رونلوا ارجا ییطرو هدن
 هد ۱۱ 6 «بولوا یهنولو یس تکی

 دادونرآ لهشر « هدهسیا

 شم زاب هوش ردق ۰

 شفلوا باغتا اب

 زاو نده اج تموکح ندنبناج یررادفرط
 روطارعا هد ۱۱:۵ و ؛ شفلوا رابجا کک

 موعه هنرزوا كامور هلدا دما دادارنوق یجچوا
 تافو هلم رثأت تنه راب «بولواح و ۶ نکا هدکءا

 .ردشعا

 .هنخرات ۱۱۸۵ ند ۱۱۸۱ ییعچوا
 .ردشعا قلاباب كد

 ۰ بولوا ا نارا

 ىدمكرععانئا هما .ردالناهفصا یول

 .ردراو یدناصق لزوک هدنقح

 ۰ ردیلهسور «بولوا ]| ی ۶
 ۰ یدبا سردم هدنسهسر دم اشاب نسح هدروک

 : ردکن وا ماعقءوش .ردشع تافو هدنخ راا ۵

 ذم ره

 رانا نان یخع تنقیکهلاح نال

  هعومجرابره ایحولندلا زتکن وچکن آ

 ج نرق يوا حر
 قیرط .ردیلهنتشرب «بولوا ندنس 2

 هگلن دنفا زکر م تدم یخ ر «بودبا كولس هفوصت

 :ردندنرامشا تب کیا وش .یدشفلو هدنتمدخ

 قوی رثا رب ندایص ردمد هن
 قوی ربخ ندربلد یوک نوچکنآ
 زررتخد نین هنا اس

 قوی رکچ رہ اما ینآ ردولط



 رو ل

 ندنیق رشتسم هاشم (1.0001[)

 هدنروفار هد ۱۰۱۲ «بولوا فلودول

 ناسل شبح .ردشعا تافو هد ۱۷۰ 4 و ؛شمغوط
 جاق 9 قح هلوا تل آ هنایصحم هجاپوروآ ثنناسداو

 .ردشزا باک [
 ( تلوره) كن ەسنارف (1,016۲0)

 ه٤ كن ( هیلبتتوم ) و هدنشلاا ۱ هودول ۱
 كن رغاط(هنروس) قر هلوا هدنسبب یغلاعش هرتهولبک
 ۱۱ ۲۰۸ «بولوا هبصق رب یزکم هبحا نا

 « هخوح « یراهاکج رفت « یتکم یلخاد «یسلاها

 یرهقربافهراسو یاب نویز «قاہنوق «كلسا كوم
 .ردراو یرهناخغاب دو

Ludwigsbur . 

 ا ۱ غروبسشودول
 هدنلامش هرتمرلک ۲۰ درا ا و هدنلارق
 كز-لابا راقن و هدنرزوا یرهن ( راقت ) قرهلوا

 هبرح «یبیلاها ۱۵ ۰۰۰ «بولوا«,صقرب یزکے م
 «یسهناتمک و د« یر هناخش وام «یسب دا دعابتکم «یتکم

 و ناسو «لن نوتلآ و شموک «نونفرا «هخوچ
 ارس رب یواح یرلمسر لزوک «یرلهقرراف هرئاس
 .ردراو یسه رظنم ازفحرفو

 .هطخ هدرابمول كبالاتا (۲001) | و
 ۳۱ كالم و هدنس

 ر هدنرزوا یر (هدآ) قرهلوا هدنسلق رش بونج

 یجراخو یلخاد «یسل اھا ۲۰ ۰۰۰ «بولوا هبصق

 « یسهماق رب کسا «یسهنافتک «ی

 .ردراویرینب هنا م راپ رویشمو یس هقیر اف ینیچ
 هد رغ هرتمواک ۷ تفت هبصق رو ذم —

 هلم! «یدول یکسا» ینعب ( ویکو یدول ) یغد
 .ردهدنلاح ه رق یدعش «بونلو هبصق رب یا

 ام تراتسدنه ( 28 ۰
 N كنياهدو هدنس هطخ « مر دی ۱ 1 هب ایدول

 هر وام

 ۾ ه ادعا

 روش 1 هدنس ف لامش هرتهولیک ۰ دیر هد

 یرلهاکتسد لاش و یسلاها ۰۰۰۰۰ « بولوا

Eهلا ناتسزوخ هدنارا ( را  

 قدس و مدتها ناهفصا

 نالوا نک اس هدتکلع و «بولوا رب رب دودعم 3

 .ارفج یغیدلوا امس هلیعسا كموق رب ندنماوقا در8

 رد و ل ۱*۰2

 یوم توقا «ردروطسم ترا برع نوف

 ندلابح هلق رفت ندناتسزوخ اا كت كام و

 یغیدنلوا دع هطخ رب هجم رآ دودعم

 » ] .ردرب ناند ( ناتسرول ) مویلا
 ۳ هل ر وس تعحارص هنسهدام

 اتسرخ —(St. Laurant) تذس

 یجچوا «بولوا ندنرازبنع كرلن ۱ نارول
 یسوفایدشاب ك(تسکیس) یصنکیااپاپ هدیدالی نرق
 روطارپعا هدنخرات ۲۰۹ «نکیآ یرادهنیزخو

 یشراق هرلن ایتسرخ ك(نایرلاو)
 هدنرزوا هراتساریمد رب «قرهنلوا فرقو «هنرزوا

 مادعاهلبا کشا ر یتشهد «یقرلدرازق هدشاآ

 . رودناهوالع

 » نات-درول »

 ی-هدارا نالوا

 ارحا یتسطرو ر ا .یدعما وا

 یرازبعرب رکید كراکیلوتق هلعا و - ۰ راردیا
 كیدنو هدیدالیم نرق یعشب نوا «بولوا یخد
  ودواو ین تل وام آ .نشطن- یدشنلو یی رطب

 .رونلوا ارجا هدن ه كاولبا یسیطروت كوب
 هنوق [) تنابلاتا از ۵ ۰
 ۳ 3 TEE 2 ۳ و

 هرتم واک ۲۰ تیهنوقنا و هدنتلابا |

 رب هدشبرق یلحاس قیتایردآ و هدنسیقرش بونج
 ران ایتس رخ .ردراو ییل اها ۷۳۳/۳۰ «بولوا هبصق

 ك هناخ یغنیدل وا شعا یماوا ك(مع) مر ترضح

 شلدا لق ههبصق و ندنیطساف ندنفرط رلکام

 تن و و هاخ 7 تا وک ند ص «بولاتا هنغب دلوا

 تو
 ۰ یدرب الب وط NEE زو جافرب یونس هنترابز

 ردندراوز قشیعم كزنسیل ها مویلا

 2 ا «بولوا و سرو

 «هلبرتاایا ناتسزوخ ًابونج ؛یم
 هحاسم

 ۰ ردرلشعاب اسیاک ر نیتمو كور هدنتسوا

 ۶ قتارع ًافرش
 .رددودحم هللا هنناقع دودح یخد ارض

 یبیلاهاو هرتمولیک میرم ۲۹۰ ۰۹۰ یبهیعطس
 هدنسیقرش مق کوک صد و د شش ۱۷۰

 قلغاط ییضارا . ردیرهش (درجورپ ) عقاو

 رر یرغوط هقرش بونج ند رع لاعش «بولوا
 قرش یر)هعاشاب هک« روملوا دنع رلغاط هرص چاق

SE EEی ار  
 كکكو كا .ردیرسلس ( هوک تشپ ) ناناو

 هرعلا طش .راقبج ردق هب هرم ۰ یرلام



 رو ل

 «بولک ندنتلایا ناتسدرک یرهن ( هخرک) مبات
 یرفوط «قرش بونج ند رغ لاعش یناتسرول
 « گر ه دنا ذا ین هراح هایم لوس نامو « قش

 یمظعا مق كن یلاها .ررک هنتلارا ناتسزوخ

 - دنا بوسنم هنسهبعش ( یرول ) «بولوا درک
 یمسا نا-.تسرول هتکلم هلتسن هران و« «یدنرلق

 هلیض كمال هدنرانآ مالسا نویفارفج .ردشلرو

 هدتکاع و هلالس يا ندناکباتا بولند ( را )

 ناکبانا )و ( كرزب رل ناکبانا )و «شمروس مکح
 .ردشلو ترهش هلبرلتسا ( كچوک رل

 هیسروم تیهبایسا ( 103 ) ۱

 هرتهولک 7 رو ۳ دو

 یربن ( نیتنالادآ وغ ) قرهلوا هدنسیونج برغ
 ۵۲ ٩۳۵ «بولوا رهش رب یر اضق هدنرزوا

 اقسا هلراق را و ردن هدنروص لمکمو ییلاما

 4اق ندرلب رع
 یرهش برع ی هدنفارطا تیهماق هلیسهعلق

 :دنوونم طعم ملا هد روت ین و
 هلیسا ( هقرول ) ابو ( هقرا ) هجرلبیع .ردشلپا
 . ردفورعم

 هسنارف ( 10۲2126 ) هرول دوخا ) .

 را ( و ی ۱ نرول

 ( هلزوم )و ( دین ) یقرهلوا هدنسهضوح یغام
 ییدمش «بولوا هطخ رب لوس هدنرلیداو كتي رره
 - هرا یروهچ هسنارف هلیغلروطاریما ابنالآ هدلاح

 غروبنسکول "الامش «هدلاح یفیدلوا مقلم هدنس

 هلیتاایا ( هور ) تیهیسور < هلی هقود كوس

 «هلبسهطخ سامل آ اقره «هلتموکح ( تانیالاو )و

 یغد برف ( هتنوق «شنارف ) كنسنارف ًابونج
 یسهیعطس ةحاسم .رددودحم هل لهطخ ( هتایماش )

YN foندفرط 7 مه ۰ ردهرتمولیک عب رص  

 .ردراو ییداو رب تنم رونلوا

 | تفو یدودح «بولوا دود هلا هیعیط دودح

 .ردششیکو هروک هنامزو

 نوکسم هللا اما

 یترول زسنارفو نالآ یرب

 زسنارف قهج یلونج برغو
 ندیکسا «ندنذی دنا و

 | کیا و «هدهسا شفل و مسقنم هیق کیا هلک د

 یزکس قدیکسا ا نعم یدود_ یخ

 هسنارف مولا یربش ( ینان ) نالوا شفلو
 | زسنارف یخد یرهش ( ج )و ؛هدتفلو هدناخاد

 ۱ نالآ قهج قرش لام

 ر و ل ۲

  تمها و هداماکڪسا «هدهسیا هدنغارپوط یرول

 نانلوا قالا هبهنالآ هد ۱ ۰ "ءاثت  هتسهعقوم

 « بولوا ل هنطراط زآ ییضارا . ردشلاق مدزوسق

 یراک:ا كنراغاط ( زسوو) هد-تهج بونج
 كنسهطخ ( نرول ) ینامریا ( نر ) .رویلو
 «بودبا نایرج هدنبرق یدودح لاعث قرشو قرش
 قوچ رو یرارهن (هلزوم)و ( دن ) نانلوا رک ذ

 هلنایرج یضوط هقرش لاعث ندسیف بونج رلیاچ
  یغامریا ( هزوم ) .رارولیکود هغامریا ( نیر )
 كن رط وا « قرهفآ هدنتو بص فیهطخ یخد

 .ردقوچ یسهراج هایم هلیجو و .رالبوط یراوص
 روتسم هارلنامروا یر هدنرد ًابرقت كنسدضارا

 .افآ و زووا ناف «نکروک «هشیم «بولوا |

 (هلزوم) صوصا یعو ك:ذرط ره .ردراو ىراج
 كب یغاروط ثكنراب داو ( ( هتروم ) عات اکوا هلا

 لثم ییا تان هلجم تاجایت-ا یراخذ «بولوا تنم

 «یتوا یک

 .ردقوح yS |معتسم هدعنانص و

 یدام بارش ناقیچ «بولوا قوچ كب هدیرلغاب

 ا راد ژسوو .ردیلترثک تب «هدسیا
 رینی لوبه و یلتیلک ۰ بولوا قوچ یرلاعم

 اق «یسهیوا

 رام «هقشب ندقدلوا هدنتدسن

 یثآ سو ید ەم ریمد .راقیچ
 هدوسهبدعم دام و یرلفاحوا هراسو یزوط
 د دعتم «بونلوا لاا هدنلحم ریه د ناقمح .ردةوج

 هل 6 تاجوسام عاونا ندقوموو رخ ریمد
 ۲ یقاعتم هکاریکنلج « یرزارخ لیروچ هلراخ
 یرهقرباف Ls یال قیسوم «هفلتخح داوم

 (هلزوم مم هتروم) یعق نالاق ههسنارف .ردراو

 قالا هانا لا «بولوا مسقنم هنیرلتلابا ( هزوم )و

 ذاخا تلابا رب یتثتسم رارب هللا ساسلآ هدینانلوا

 ندنسیلاها نیلیوس هجزدنارفو هجنال.ردشغاوا
 ناسل رب کرم ندهجاک یسا و هعال هقشب

 . ردراو هدییااما فنص ر ماکتم هلص وصخ

 یسهلالس ( ناییوولراق ) یسهطخ نرول
 یلغوا ندنفرط رتول روطاربعا ندنرار'

 یرتول ) هلتبسانم وب « بولیریو هرتول یمتکیا
 ؛شفلواهیعض هلیعسا «یغالارق كرتول» یني ( مویر

 رب « قرهنلوا فینخت هدنناسل رسنارف جا وو
 یتروص ( نرول ) «هرکص ندکدریک هلکش جاق



 ۰۰۰ «بولوا نک اس هدنتل "

 ر و ل
۳۳ 

 هدننروص قاهفود تفو قوج رب و دعا :

 .ردشفل وا هرادا همرا

 بونح كل دژانرآ(( ۵
 ا e ا سوروأ

 « هلن امن ندنغاط ( هقحح هقعا وا مت مقاو هدو نج كن رهش

 هنسهووا هدرانو كرا ا یرغوط هونج

 «كر هنود یرغوط هبیبرغ برنج هرکص ندکدشود
 رلقلق اطب قاط 9 هدهووأ روک ادم نالوا قیصاب

 هرولاس هللا هزور < هوم ندکدشیا لیکشت

 یار -رواکود هش زفروک هدران مات توت

 . ردهدنا و هرتمولیک ۷ ۵ ًابرق

 هم دوو و هناي هدادلف د مات
 یانمه یقرهلوا م دنل مش هرتمولیک ۰ كيهزور و

 هدنران؟ یاج  كجوک رب ناکود هر فالوا
 « بولوا هیصق ر یرک | ضف عقاو هدهوواو

 چاف ریو ترش عماج رب
 كن سهبصق هدران .ردراو یهراسو ناکدو ناخ

 هعاشاب «قرهنلوا لنکشت ,م دنسهرص هنانوب

 یساوه ردوا ناکسا هل رارحاهم هدرا

 . ردەجربغ |

 قرش ل_یاوس هزور یساضق سورول --

 هلیغانس هاب الامت «بولوا ترابع ندنتهج
 «هدلاح ینیدلوا دودح هلا هاتوا دودح و

 بڪ ندهرق ۰۸ دار هلیسهیحان كئرچ
 ازای وام هلا یلاها ردق ۲۰ ۰۰۰و

 « یسیاما ردق ۲۰۰۰

 یبیضارا

 رلن ویق و یرلاعرم «بولوا رادلوصحمو تبنم كلب
 راس و رصم . ردراو یرلفالشدق لزوک نوجا

 یاجارخا یلیخ ندناناویح و دومالپ هللا راخذ
 .ردراو

 هدنتهج برغ كاارا ( را دوخاب 0
 كرادرک «بولوا موق رب نک اس یرول

 هجحادام و قالخاو هحاسا «هدلاح یرلق دلوا یدهیعشرت

 و لئابق قوح رب .ردراو یرلفرف یخ ندرادرک 1

 لبرلت"ا (كویب ر) و (كچوک ر ل ) هجلشابو هریاشع
 یسجرب تن همش ییاو . رار دم ستنه هب هبعش كور ی

 ایا ناتسدرک مقاو هدنل امت تر و و هدناتسرول سفن

 ی ی ندهللاع ۰7

 . راردترابع ندس و ۳۲۰۰ و و هسیا یسیعکیا

 ز و ل 2:۳

 قینغاط هدن را هطخ سراف و ناتسزوح هدایز كلا

 راردیلثک اهد هحرادتم «بولوا

 ژ هناکذج یهدزب هدناتسناغفا یمسا یرول -

 یرلبراقو تاننوا نویو ینآ و رزک هلراکرچ یک

 . لی ریو خد هصوصخم موق رب راچآ لاف
 N نام روم) كنهسنارف (0۲۱614) | ۰

 هلکساو رهش رپ یزکے م اضق هدنسیلامش برغ هرتم
 ۰ «بول وا
 هب رخ هسدنه « یناماکعسا 1 یسهاسرت «یسزکبه

 راسو ابفارغح «تعارز «یسیدادعا بتکم «یتکع

 هبراجتو هبرح انس «یرلتیعج صوصخم همولع
 «یراهاکتسدو یضوح عساو صوصخ هشلاعا

 هنیروم «یرهقرباف ددعتم «یراهاذح ود كوي
 راج كلشيا كيو یافس ردیک هنیدیص ینیلاب

 یاسم هد هجر دیجنرب «یسل اما A را

 .ردراو
 ,Lusace ( ا الآ و ۰

 هدنرلطسو كټ هالا( Ls هساز ول

 - دناربو هدنسهرآ یرلقامرا ( ردوا ) هللا ( هبلا )

 یغللارف هسقاص و ناتسهح « هبزلرس هلبا عزل

 ابرق یس هيڪطس هام «بولوا رب رب هدندودح

 یراقو یرب ندیکسا .ردهرتمولیک برم ۰
 مسقنم هتموکح یا هلرلسا هسازول یغاشآ و
 هنغالارق هسقاص هد۱۱۳۰ و ناتسهج هدمب «بولوا

 كنهسازوا یئاشآ هد۱۸۱ : .یدشغاوا قاما

 ههیسور, یسقرش مق تیهسازول یراقو هلئوتب
 هسقاص هن یسرغ مس كوب «قرهنلوا كرت

 قلموف یضارا هدهسازول یغاشآ .ردشلاق هدنفللارق

 هسیا هدهسازول یراقو و «روتسم هلرلنامرواو
 ندنتک هدنسیشگیاو ندکو هدنسیجر .ردقلغاط

 .ردیلافتشا رادم یجنرب كتيلاها یلامعا تایوسنم

 هتینج والسا نلنید ( دناو) یسیلاما لصا
 - رد شالا ال آ هنوک ندنوک رنو «هدهسیا بوسنم

 . ردهدقل

 بوئنح تكیهساارف ( 0 ۰

 هل( هنوس) ا ا
 نالوا یانمه «بولوا غاط رب طول هنلابج

 یسهورذ كکو كاو «ردمقاو هدنلخاد تلاا

 . ردهدنعافترا هرتم ۰



 س و ل
 Dip. de la Lozère) ( قلاا

 “الامش «بولوا ندنالایا هسنارف

 برف «دراف ًابونج «شدرآ ًاقرش «هرآول یراقو
 ةحاسم .رددودحم هلبراتلایا لاناقو نوروآ یخد

 « بولوأ هرتم واک مبرم ۹ یی ےطس
 قاغاط یسیضارا .ردراو ییلاها ۱۳۸ ۹

 هنوراف «هرآ واو «قش قتلایا یلأبج هنوس «بولوا
 یطخ هایم میسقت رب هدنراه را یرلقامربا هنورو

 هشامرا جوا و یمهراج هایم .رارویدیا لیکشت
 « بولوا زآ یسهینابنا *ءوق كغاربوط .ردمبات
 هناتسک ها ر ون؟و نتک .ردزآ یرلغابو یسهریخذ

 هدایز كا ندهلها تاناوبح .ردقوح ینالوصح

 نوشروف «ریقاب «شموک .ردراو یرارتساو نوبق
 e .رونل و رلندعم رئاسو نوهتن ۲

 | هرزول

 زر ه ندنسلاها .ردراو یراهناخابدو

 « بولوا. یسهبصق (هدنم ) یرکم .ردقوخ

 ۱۹5 هلا هیحان ۲؛ و مسقنم هاضق ۳ تلایا
 . ردب واح یهراد

 هدنتلایا واه كن +ةہب ( 1۵7۵ ) نا

 هدنقرش هرتمولک ۱۷ 2( یتروت )و | +
 «بولوا هبصق ر هدنرزوا یربن ( ردند ) قرهلوا

Eردراو یر هاتکجاو یل اها  . 

 هش اربا ( 8

 ENE SE Es | هیاتیزول
 س ١ نابربو E مدنیاوسقت

 .یدرونلوا هيم ( ناتزوا ) هدییلاها «بولوا
 ندزیکتروب یکیدعش ناه یسهعدق طخ هیناتیزول
 دا رایلز هکر ییدعش ران ات زول یساو

 هنسهدام « زیکتروب » ] .یدیا ترابع

 ندندادحا

 [. تعج ارم

rE Ri 
 ] .ردروطسم هد « نادلبلا
 ( سکسوس ) تانهرتنکنا ( Wi 3)ا |

 كدادغب |
 هب رول

 هردو ۴ آرت وچ و« هدیولت وق ل ۱ و

 هصق 4 هدنرزوآ یره ( هزوا ) قرهلوا هدنفرش

 « یرهناخح ود ريمد ۰ یسلاها ۰ «بولوا

 .ردراویراج تاناونحو هرخذو یر هق راف بوط

 29 ازح ه:دناف ۸ ۰

 3 )| نوسول

é٤ 

 .روڼلبروکرلهورا قافوا ضع هدنررانک ۱

 ی رد فلو هدکمرتسوک یرثا تارح قدیکی |

 س و ل

 لوط ۱۲۲۲ هللا ۱۱۸۲ و یلامٹ ضرع ۱۹۳ هلا
 .ینهییطس ةجاسم . رواوا دتع هدنراهرآ فرش

 ا ؟هریغص ریازح یکهدنفارطاو ۱۰۲ ۵۰

 ۲ ۳) یبیلاهاو هرتمولیک عبس ۱۰۲۸۹۰ راز هلا

 هرایکی هدنسدل ع . ردهدنراهدار انواع

 .(هلیثام) هدنسببرغ لحاس «بولوا هطآ رب شینکو
 یرغوط هقرش بونج « لیکشنلادمب ی زفروک

 هدننووص رلهریزج هبش ماطر طوب رم هنرلررب
 و نورپ قوسچ رب ندفرط یکیا ره « قرهنازرا
 كب و قافاط ییضارا ۰ رولوا یواح یرلیوق

 كرالوکو هدنربصنم كرار زکلای «بول وا ی هض رام
 یغناریوط

 یسهلجكن راغاط «بولواترابع ندهناکر *یضارا

 «ردناشفاشت آ مویلا یرلضمب كرلنو هکهردناکرررب

 یرازغآ نقاط رب قو شموس هلبتقو یراش»
 و «ش شیک هنا لوک « بول وط هلرا وص لدروئوک |

 ندقدلاق هد لاح شعوس تدم لوط هدیراذمب

 «قرهالشاب هکءروکسو ناموط اوشآ «هرکص

 هدنراهدارهرتم ۱۰۰۰ یعاذترا ان رث از دراغاط

 . .ردراو هدیران دیا برقت هب هرتم Wee ؛هد4س|

 ماتو (نوتام) نالوا یکانتشھد كاو یرلءذتم لا

 كلام ضرع ۱۸" «كرهدیا نایرج یرغواهلامش

(| 

 .رولوا لصاوتبزفروک ( هلینام ) «كرهدیا نابرج
۱ 
۱ 

 او وک ذههدیرهم ( غیساپ ) نالو هدنمکح یغایآ ۱۲ ° بولوا یسیل اعثدت او کوس

  ههرتع ۲۳۷ 4یعانترا هسیاكنناکرب (یلآ ) هلرکید
 تن هطا رب مقاو هدنجما كلوک (نوبمو) ۰ ردفلاب
 کپ هجافترا هسیا ییاکرب ( لات ) نانلو هدنتسوا

 هلراشت ۲ لتشهدی,دنروکسو «هدلاح ینیدل وایرک

 . ۰ بولوا ق ۰ ردروهشم
 .ردشماغلوا ES ام یسهلچ زونه هان ران

 ( قایافاف ) هلرکید مان و ( هدنارغو ر ) کوس كا

 « هلناعبن هدنب وج كايلاعث ضرع ۱۹۳ هک «ردیرهن

 یو ك ىس هراح هام

 ۰ رولوا بصنم هزکد ندیلاعشلحاس هدتسهدا

  هطیحم رحم ندهیلاد رب مساو ید یرهن ( هر
 هیاادرب كوس تانک یرب (ونآ) .رولوا بصنم

 - رولیکود هتیزفروک ( ناغنیل ) «دارهدنا لیکشت

 ندای كلوك مس او مان (هوادناق) یرهن ( هغامای)

 ۹ یهراد طع صد رک (یم) نالوا هرتهولبک ۲ ۰



۷ 

1 
3 

/ 
/ 
4 

 (نوبمو) هلرکیدمانو ( لآات) .رولیکود هزفروک
 هرکذ هد یره (لآ) نالوا یغاب ۲ كنلوک

 یاوک ( واب ) « بوبالعابهلیسا ( یلانیک) هدنس .هربزجهبش ( یل آ ) هسیا یرهن لوق . ردنایاش
 ( لکیم ناس ) هلیسا ( وئازواق ) «لیکشتلادمب
 .رواکود هنیوق

 یغیدلوادو دعم ندهراع ماقا یسهریزج نوسول

 «هلفل وا قوج كب یرارومغایو یس هب راج هایم «مدلاح

 هضقلوا دع یرب یجنرب كلا تبایند هج هنابنا هءوق
 هدنرلنامروا مساو شمهمروکهطلاب زونه .ردنایاش
 ندهفلتخم راوشا راراپ هن راکرید لافسو *هتسارک

 ینابلاو نالوا لصاح هدنررب یت ۲ قرهالعا

 .هبهجنراو هنعاولا امرخ نالسناللوق و دوس یکررونک

 نووویتماق رکش .رونلو یعاونا دارلحاف ۲ ردق

 هلاریفاب و ریمد .ردلوبقم كيو قوجكب یالوصحم

 نالا « هدهسیا قوچ كب یرلن دع» دروکوکو روک ۱

 رراب .ردقو یراقدنلوا جارخا هدنروص مظتنم
 كنم ران اکر زکلاب . ردنا ماود یآ قلا یعسوم

 .ردیلندشكبو قیص كبیراهلزاز یلالوط ندننرثک
 كوص صوصلیلعو هدنرام-وم رانو لی *یواست
 چافرب یسیلاها .ردقوج كپ هدیرهنوط رف هدراهب

 لر لصا و سا كا «بواوا بوسنم هتیسنج

 یجنز سنج رب هک هل (وتیرثن ) نالوا ییلاما
 وب نالوا شا طبض یمریزج هلیتو «ردیقع
 كلا تنهرزج «كرلدروکسو ندنفرط رلیلایسنیل
 یتحو هدرارواو ؛شملکچ هرافاط یهدنرفررط چا

 نده قوج .ردرلشقا ماود هدقماشاب هدلاحرب
 رب كرابلایسنیلوت «ككرهدبا الیتسا یهر زج راسالم
 هرافرط با یعرلقاط ربو «جزم هننرایدنک نقاط

 یرلبداو رانا و یلحاوس «با راجا هکماکچ
 مق كنيلاها هدلاح ییدعش .ردراشقا طب

 . اشیا .ردرلیالم وبشا قدا لیکقت فا
 .ردراو یرلتماشم هلرلقایاد یهدوشنرو كرلبل

 رنو كمالسا ند یرالوخد هو و
 رااوسنایسا هک «ردللوا کسا ندنراشتنا هدنیب
 .المیهدشارطا هلنام زکلای هدنراب رقن هراز ۶
 el :ردرلشلو تسر تب یب روصقو ملسم یرلس

 رب یلئدش ههریزج كراسالم مسم رک ندنوا

 مالسا ند هدءرص وا و «شلو ع وقو یوه
 شمالشاب هراشتا هدننب یسلاها هر زج نوش

E) ۰-۰۵6 سول 

 ینلززتكنبرلاوق یدنک ندنو رللورناپسا «هدهسيا

 كمالسا ند «هلفرص ین رلتوق راؤ ‹«كرەدىا سح

 ام نروس تقو یلیخ ربو ؛شلوا عنام هنیراشتنا

 رب دودحم هنب رلناملسم یءهدنوسول « هرکصندنابر
 تسرپ تب یهدهریزج و روناپ-ا «بولاق هدلاح
 كلوتق نوسلوا سا ینغوچ كراپلایسنیلویو ییالم
 هلرلن و و ندندورو كرللوسایسا . ردرلشعا

 -کیدتنا روهط یلاها سنج رب زل» دلوتم ندرلیلرب

 خد رنو ؛بولک نوجا تراجت یخد رلیلنیچ «یک
 .ردرلشعا دیلو سنج, نل هر رکید

 ناسا ( ۳

 9 ی زا رویاعشول

 « بولوا هبصق رب هدنسیقرش بونج هرتموابک ۷
 .ردراو یسلاها ۰

 تارتر هاتسال و: هام دعوای
 1 e ا ۱ و

 ر و هدنسهووا هک ازوم قرهلوا هدنسیبرف لامش
 س اره فا یر اضق عقاو AG كەيت

 یاهتنم كتبالوو قاس رارب هلیس هیحات (ږیف) اضف
 ندهیرق ۲۱۵ « بودیا لیکشت ییسیبیغ لاعش
 ندنمظعایسق كنس هووا هک ازوماضف و . ردیکم

 «کازوم» هدنق یبهیعیبطلاوحا «هلغلوا ترابع
 هدارو «ندنکح هل رو همزال تالیصفت هدنسهدام
 .ردقو تجاح هنرارکک

 مسا كنسهبصق هجول یهدایناپسا ۱ هش هل
 هنسهدام « هجوا » ] ۰ ردسي رع

 [. بروس تعجارم

J ۱ترضح « بولوا ندایبنا یامدق  

 . ردیسهداز ردارب ك( مع ) میهاربا 4

 «بولواروم هکر یلبابضرا کا هلبا هلا راشم

 مودس E ندکد تیک هدکآرب هنامنکو هنارح

 هدنفالخ كتعیطو هبیهانم عاونا «گرهدیک هنرابد

 یرلبهو دس نالوا شمل اط هروڪفو قسف قرهلوا

 1 هوا گیتس ته و ظه و « هلن وع د هقمح لند

 یهروک ذم تکلع ییدنک« ندنکی دم هر دتنا زا

 «یهلابضغ یوقمودس بقعرد «بولوا رومأم هکرت
 باعا ید ی-هحوز او ول ترضعحو 2 دمایهوا

 « بول وا كاله هدکآرب « ندنعب دی وا هروعفو یتسف

 ۸۰ هروک هتاورو ؛شل روت زکلا هلاراشم ی

 . ردشغاتافو هدزاعح هدنشاب



 غول
 وا ۰

 E یه ا ۱ ید, طول

 نایلس نم فدخم یدج «بوا وا ندنخرومو تاور

 فیهجرت بحاص .یدا ندیوضتص بانج باح ا
 همهم میاقو « هدهسیا فیعض یاور نفدحادنع

 یلافو
 هجورب قاتلا

 . ردشمزاب رب اتک قوحر هدنقح هیهالسا

 وا عقاو هدنخ رات ۱۰۷

 حوتف 6 ماشلاحوتف » 6 ةدرلابات 9 را

 « نفص باتک« ۰« لا باک 4 « قارعلا

 باتک « « تاراغلا باتک » € ناورهلاباتک 9

 ۰۰ هضر نیسلالتقم بانک » ۰« هضر ىلع لتقم

 تافو بانک » ۰ « دیبع یا ن راتفاباتک و

 ن هللادبع لتقم و ةرلاةهفوو دزب ةبالوو بن واعم

 « * دیز نب حب و لع نم دیز باتک » ول
 جراوا باتک » 3 یحراذا د) حل | باتک »

 .هراسو « هرفص یا نا بیالاو

 ( نیست ) كنەرجم وسا (۲:۵8۵۲0) و :اغول
 ۲۵ كن( هنوزببلب ) و هدنسهبحأت

 نالوا یانمه قرهلوا هدنسیبیف بونج هرتمولیک
 هبصق رب یزکرم اضق مقاو هدنزفروک رب كاوک

 و دغاک «رلشاق كرا و یسیلاها ۱۱۳۰ «بولوا

 تاناویح رب كوي «یرهنافگابد هلبرلهق راف قام
 یرراوج تبنم فی و فیطا اشاع نایاش و یرازاب
 .ردراو

 روک اک یر
 یابتم نکلا «بولوا هدنلخاد ی کات ( نیست )
 ۔ار وط ابلاتا یسهشوک یبرغ بونحو یسقرشلامت

 2 9۹۹ یس هبعطس ةحاسم . روشو هدنغ

 هرتم ۲۷۱ ندرحم یاذح ی و هرتمولیک

 نرد كا و ۰ یسطسو قم «بول وا كسکو

 رب «بولوا بیرغ یلکش . ردهرتم ۲۷۹ هدنلم

 لزوک ین ارطا ۰ ردراو یرازفروکو یرللوق مقاط

 هنجمایاچ چاق رب «بولوا طاح هلرانامرواو راغاط

 ره ر هدنعسا (هزرت) یمانیم *لضف و ؛رولکود

 . رولکود هناوک ( روژام ) «بوتیچ هدنتروص
 . ردقوچ ینیلاپ

 موروواناپ مودغول
 منالمتسم هجرلبلامور كنبررهش ( هديل )

Lugdum Bala-) 

 .ردمیدق

«۰۱۹ 

 و بولوا ترابع ندرهوم اس و توط |

 -اخگابد «یراهقربان هقاش «یتراجت همریدصاو تان

  (yorumیهدکن ۱

  ۱ارف «هلا یسالطآ طرح رح “امش «بولوا ترابع

 غ و ل
 کک RE ودعا د هساارف ۵

 .ردیعدق مسا لمتس هدننامز

Logronoهل هداپسا  

 (ایروتیو) و E ۱ ولو رول
 مق رب یزکصم كالا هدابونج هرتمولیک ٩6 كب

 هدنرزوا یر هرا «یسااها ۱۳ ۳۹۰ «بولوا

 یسیرپوک رب هدشلنوزوا هرتم ۲۰۰و یلرک ۲

 هقاش و قابوق «یدغاک نو وا « هی ادنص « هبانقو

 .ردراو یرهق راف

 «هراوا و هوالآ "الاعش يااا واورول --
 ۰ هروس او « هسوغاراس و هراوات هاب ًاةرش

 « بولاوا طاع هلبراتلایا سوفرو یخد ابرغ
 یسلاماو هرتموایک عب رم ۳۸°0 یسهیعتس هيام

 ( هرا ) یتسهبلاعش دودح .ردنفک ۱۷ ۰

 ندرلفرط رئاس «بودیا لیکشت ارج كنغامرا

 رلغاط قگالیوج مق . دما رام و

 کسکو كا « بولوا زوامم ینافترا هرتم ۰
 هلناعرن ندرلغاط و

 یس »راج هایم نالوا بصنم هنغامریا هربا روک ذم
 «بودیا طاطحا بسك یرغوط هلام یضارا .ردقوج

 . ردراو یرهووا EE تنم هدنسیا امت مسق

 «نوتز «موزرا یلتیلک هلاهعونتم ریاخذ ینالوصح

 . رولوا غلاب هم هرتم ۲۳۰ ۵
 ۳۹ ته ۰

 , یرلنامروا كنبراغاط . ردیرک كي زونه تعارز

 قالوا لترثکو قوج یرامرم « بونلوا فالنا

 قوج ودام . O . یدغام گنبران ویق
 ل انس ER قو ینالوا جارخا «هدهسنآ

 هدنراح و ترابع ندنلامعا تاحوسنم اق ضەإ

 ردیرک یخ
 ردوا یبهحان

 ۱۸۰ و مسقنم هناضق ٩ تارا .

 . ییرغ لاعش فیهنا.سا ( 1:60 )

 هدنس هطخ هعلاخ عقاو ا وغول

 تلایا هدي رغ لامش هرتمولک ۰ كد ردامو

 ۔اویح «یسلاها ۱۸۹۰۰ «بولواهبصق رب یزکم

 .ردراو یرهعلباق لدروکوک هدنراوحو یر

 ۱ ندنسیف رش مق كنس هطخ هم اغ یلااوغول ۳



 8 و كل #

Re 8۳7  
 یخد افرش ؛هسنروا ابواج «هرد وتنوپو وینوروا

 .هییطسهحاسم .رددو ذ هلبرلتل وا ودیوو

PEAS۱۰ ۳۸۵ « بولوا هرتمولیک عب ص  

 .اس نالوا هدننو هرتمولیک ۱۰ .ردراو یسیلاهآ
 «كچوک یرلیوق «هدهسیایبتنیقیچ یلیتنبریک كب یلح

 و ؛ ردقو یرلنایل لزوک «بولوا یقلایتو غیص |

 یرلفرطرثک ۱ «بولوا پرص كبو قاغاط
 هایم .. ردهدنسءرآ یراعافترا هوم 8 ٩۱

 یتیا یغنامریا ( ونیم ) « بولوا قوچ یسهبراج |
 دا نشوچ هاب ئاس هرم ( لیس )۶

 قوج رب رواوا بصنم هزکد ندیرغوط . ردنا

 یرار زودو ق لآ . ردراو ید یرارهن كجوک

۷۱۰ ۰ 

 یتراجتو میانص .راراشای هک امکو قایعتبلاب رلیک

 . ردقو یلداعم رونلوا جارخاو «ردیرکكب زونه
 .ردیواح یهیحان ٤و مقنم هاضق ۱۱ تلایا

 هدنتلاا هنوار تاابلاسا ( ْ 0٥

 01 ۳0 ۳ ۱ مو
 و یسیلاها ۸۰۷۰ <« بولوا هبصق رب یزک م اضق

 هلرااجو نسح كنرلدداق ۰ ردراو یرازاب كلشيا

:۰ 

 كن ەيفوص هدناتسرافلب (107012)
 هد ورک لا RE ۶ هحفول

 یزکس قاحسهدنرزوا یربن ( اعسوا )عیات هب هن وط و
 4 رام . رد راویسل اها ۵۹۷ «بولوا هبصت رب

 بولوا زواحم ی ۱۲۰۰۰ «یسلاها لوا ندهخآ

4 

3 
۱ 

 یادت «هنرزوایعا ترعه كنغوج ندنسهیمالسا

 هلقا راک ادف لوس تب ED ؛بودیا تمواقم هنادرم

 «بولوا بارخ هدهرص وا .ردرلشملس هدا طف

 .ردشفلوا ریمل هدعل

 هدلاعش دیعم رح )ا00 ) |ندنوفول

 هدنسیشراقیسیب رغ لحاس كجو رون
 ٩ هدنرهرآ یلامت ضرع 1۸۳۵ هللا ۰۳

 قایجقلاب بولوا ینیهه-2ج ریازجرب بک ندهطا
 هشروم ۰ ردراو یراسوفن ۳۰۰۰ لوذشم هلل
 هراهطا » هنس رهب نو ديس كنبرلقیلاب نوځرط

 | *یاها « نکیآ یرلبایبخ یبراذص یکی اعا شیاقو

  هبنافعرکاسعهدهعفول هدەروك ذم ةبراح . ردشمتا

Dd Ss Bad eno Ni GRECO Ansan اد 

ENV 

 ۱ یسضارا .رددودسم هلراغاط رسلو و قایق ییحاس 4

 | مدلحاوسو هلتعارز هعلشاب یسیلاها «بولوا تبثه

 ق و ل

 ( مورتسا لام ) .رينالپوط یمقلاب ردق ۰ ۰

 بوج كرازج و هطرو یهرطاخم روهشم هلیمسا
 .ردهدنتهج یبرغ

 روهشم كا فیمرتلک:ا (۲009) | <
 جا ت را کت دانا قول

 ۱۷۰ ءو؛شحوط هد( نوتغنرو) هدنبرق لوتسیرب |
 ندننونفلاراد دروفسقوا . ردشعا تافو هد

 « هده سیا شعرکوا ین دیط نف هرکص ندقدقیچ |
 هدنبتکم ( تسیرق) توش تابط یارجا
 هلا( یروستفاش )تاوق هد ۰ .یدناشلوا

 نیت یم هناغوا تیو «بودا تی اتفب تاک"

 ۶ هند لوا کو سان هلا واقم a یدعنلو |

 «بولوا رومأم هیظنت یتاماظن هرادا ( هنلوراق ) |

 راشمو ؛ شفلوا بص هدهرلتبرومآأم ضعب هجم
 ماه ًاایغ .بودیک هدف هدنتیىم هدنتبک: كورلا
 .یدشفل وا لزع یخ د ندکلطم روک ذم «هلغغ وا

 هدنتبعم كموسوک سنر بوست» هتنادناخ هژناروا

 بن هيصانم مهم ضعإ «بودیا تدوع هب هتک: |

 یری فعض یغیدلوا التبم SS یو

 لارق هلیط رش تایح دیق «بولوا منام هنسمروک شيا
 لوبقید یشاعم نانلوا رارصا هنص_صخ ندنف رط

 هنغانوق ك (ماشم یدال) نالوا یسهبم «كرهغا |
 . ردشعا تایح سافنا لاکا هداروا « كرهلیکج
 « بولوا یعفادم و یماح کت هندءو هیبهذم تبرح

 و راکذا شمب قاشلوا رشن ندنفرط رتلوو هدعب

 - ردراویافلأت ددعتم . ردندجوم لصا كرلوصا
 قاختمهلقالخ |نسح قباطم هنلاوقا هد یلاکرحو لاعفا

 .یدیا میکح رب

 ربرحت و طبض ىليجا (8. ۲۵۰ ) ۱ ول
 نکا ا « بولوا یرب كراندبا

 دل(مع) یسیع ترضح «هروک هنفیدناوا نظ .یدیا

 هباسیع نید ندنفرط سولواپ هرکص ندنعفر
 نوا بهذم رشن راز هلکن و «قرهنلوا لاخدا

 هنم راتهج هنودک امو هدآ ور هدنسپ دالیم خیر ۱

 هتیروق قرهلوا زکلاپ هد ۵+ و ؛شا تحایس
 ۳ ؛هرکص ندکدتبا ظعاوم یارجا «بودیک

 هدمیو ؛شقلوا سبح هدامور هدکلرپ هلیا سولواپ |
 «نکیآ هدنتشا ۸ « بوشالوط ۳۵ قوح ر

 كليجا .ردشغل وا لتف هدنتکاع ( اماخآ ) فناتو

YoY 



 قو ل
 وا كااقول یرب لذته ترد دوجوم مولا

 .ردراو هدیمهلاسرر راد هنلاما تیو راوح «بول

 .ردشمزاب هلتح اسف هقدلواو هدسانو ناسل نیرو

 ارجا یتسیطرو هدن۱۸ كلوا نرعت رلنأتسرخ

 . راردبا

 نرق یجزوقط « بولوا ندنرلماسر | قول
 زبه رب هاهر هفاطو ؛ شماشاب هدندالبم

 قاط رب یتاعتم هبهذمو ؛شمریک ی رم هلتضابرو

 . ردشفار رامسر

 .هدام « هروامای"» ] .ردیعدق مسا | 4 را

 | ۰لدوس تجار هنس
 رومشم كا كکالف ( ۲عدد ) ] ۳

 « بولوا ندنرلک اکح و ماسر | لس ول
 هد ۱۳۳و شن و هد (نهدسل) هد

 رلعسر لزوک نکیا هدنشاب ٩ زونه .ردشعا تافو

 ماسر دنامالف هدنشاب ۱۸ «بولوا ا هغماي

 یدرونلواد ع یسیجرب كن راک اکعو

 ۰ ردراو یرلعهر

 خرات ۲۹٩ «بولوا ی و واقول

St. ۲۵۰۵ ( [ ) رومشم كلا كيايلاتبا | 

| diyî ( Lucain, Lucanus ) 

 | ؛شمځوط هدنرپش هودروق تا هبناپسا هدنسپ دالیم

 | «بواک هامور هنن ك( كنس ) ےکح نادلو یمعو

 لئا هناسحا و تافتلا ادا كور روطارعا

 كلرعاش EN نور هدعب «هدهسیا شفا

 یسیدنک ؛«بودنا دسح «ندنذید-او هدنسامدا

I EONبحاصهنرزرا كوو ؛ فا عنم  

 روبجم هکشلرب هلرلنانلو هدنيلع كروطاریعا هجرت
 رابتخاییدن؟ ینفالتا تروص ؛هدنفن دات وط ؛بولوا

 یا بوجآ ی رارامط اغار ريخ هکغا

 1۰ هلبجو ولو ؛ شا حجر یلوا قرهدیقآ
 « هلاسراذ »

 هدننیب سوسیمو هللا رصیق هل اون هات یعب

 هموظنم رب روصم یهروهشم برام نالو عوقو

 هدماج « هد

 .ردشعا تافو هدنشان ۳ ه دنخ رات

 . ردششارب

 هد ولج تایل اتا ا هناقول

 هناقیلب زاب هل مق 2

 الاش «بولوا هع دق 3 ر ترابع ندنتهج
 ری گهر

Leucade )انس هرب زج هروامانآ (  | 

 اراشم «بولوا ندضارا کیدتا فشک لوا لا |
 | لیخ 6

 كټ هناسا ادا .یدشعا برقت هتسهطآروداولاس |

۸ 

 3 ۰ ا هیلولآ ًاقرش 4 هلا موینماسو هنابماق

 .یدا دودحم هلي هطخ مولورپ یخد

 8۸08۰ ) هماهاب دوخاب 3
 [هدیس الطآ طبع رح e |یاقول

AY E ۸۳1هدلاح یرلفدلوا دتع هدن را۰  » 

 ءزاغو ( هماهاب ) ندنسهریزج هبش هدیرولف
 «بولوا ردق ها ۰ كوب كجوك .ردراذلرآ

 .رارولوا دتم هدهفام كلهرتمولک ۰

 او یا هاا وغ «هرتولا یقانآ «هماهاب : یراکوب

 رازچ یاقول ..ردنراهطآ روداولاس ناس هلرکبد

 هنتلود هرتلکنا «بولوا هثازوا ندنرازج لشآ

 SARL *هرادا یس هریک "هر زج هقاماح و عبات

 هدنرهدار ىك ۱:۰۰۰ یبلاها .ردتلم

 دهمزوو هدکایعک .ردیجنز یمظعا مسق «بولوا

 ممولوف فوت رق رلهطآ ول .ردراو یرلتر اهم

 اس ندرازج و لوا كلا هدنخرات ۲

 ندکدتا وع یعرهیلصا *یلاها رلاوبنایسا «بولوا

 ٩۲۹ رازلکنا .یدرلشعا دلرت یرازج «هرکص
 رهاکت راجث قاط رب هدرهطا و ًارابتعا ندنخر ا

 ۳۲۱۸ قحآ ‹ هدهمرلشمالشا هتسیسأت

 ۸۱ رللوشاسا «یدراشمردنرک ی رزومأم هرادا

 ۱۷۸۳ «بودبا طبض ندریکب یراهطآ هدنخمرات
 .ردرلشعاص ههرتلکزا

Lucrèceدم لام  

 ارپش 9 9 ۱ و

 (٩ نالوق نیکرات )و یزبق ك( سویجرفول )
 اغوا ك( بروس نیکرات ) . یدبا یهجوز
 "وا رواج هنضرع ندنفرط ( سوتکس )

 احا چاق رب رکید هللا سولورو یرد «یجوز
 والا «هلفارتعا یبراقح نانلوا هندنک هدنر وح

 8وقو لوا هنس ۵۰۹ نددالبم و ؛ شا سفن

 | العا هل بط وقس ك:غللارق امور هعءعقو و نالو

 !هعقو و ارش شعب .رد اوا بيس هتروهچ

 ۲ هک همظن كلس هدننر وص یاتک وراس

 [ .هلروس تمجارم هدهنسهدام « اجرو و |



 ق و ل
Lucrèce, Lucretius ) ) 

 . عاش روپشم كا كنامور سویچ رقول

 ؛ شنو هدنراخشراب ٥ دالملا لبق «بولوا ندنر ۱

e3 یرصاعم  eهدنشاب 1  

 و «كرهديا مازتلا یتسیدام كلسم كروقما 1
 ۰ ردشمزاب هموظنم رب هدیاب ۱

a 2 ۱ك ایلاتا ( 1.06۲۵۵,  

 ۳ تور ( عقاو هدنبونج یاهتنم هرثو :
 رهش رب مہدق هدنسیب رغ لحاس كنسهعدق و

 ٤ شنل وا نیست ندنفرط یرارح ام. نانو «بولوا "

 ؛شک هنطبض ك ( سیند ) یرادمکع هسوقاریس
 یسلاها هدنابرام یهدننب رللجاتراق هلرلیلامورو

 هنطبض كرلیلامور هدعب «بوئوط فرط تالاب
 ییدوش «بوسلوا نبعم هلمءام لح .یدا 3

 .ردنونظمینیداوا شغل وب هدنرب یسهبصق (هچارج) "
 هدءدق نانو ( 100۲186 )

 ترا 2 ن هدیرقول

 وجو عقاو هدنسیشزاق تسهر (زوبرشآ)
 کف ارض «هلبزفروک هتنروقو هلیسهطخ ایتوشب .

 ۳ «هلب زفروک ( هقایلام ) "الاعش «هیسهطخ
 قرهلوا ینرغو ییونج یاعثو «طاح هلزکد ات

 ؛(موینورت) یزکرم كنيحرب .یدنا مسقنم ۱

 هسیذمآ هدینسیجچوا ۰( هتنووا) یتلتسیونکیا |
 کیدمش یمسق ییآ كليا . یدبا ( یخ ها عی ) |
 یسیعجوا «بولوا هدناخاد ىلا (.دینوبق )۳

 .رو دنا ر ییسب وذج مق كنتلابا ( هدکوف )

 یرلترهش «بونلوا هرادا یرآ یرپا هدعدق نامز |

 .ردقو یر هخ رات عیاقو هنوکر  قجهلوا بجوم |

 ( لئاشو ) كنەرجم وسا ( 10016 ) 2 لقول
 هرتمولک ۰ كاتاشو و هدنس هیجان

 هدنبرق یدودح هسنارف قرهلوا هدنسب ی لامش |

 «ییلاها ۱۰ ۰۵ «بولوا هبصق رب یکم ا

 رب صو.صخم هرازق « یراهشریاف تعاس روپشم |
 . ردراو یساوه ترسو یسهاخ هتسخ «یسهناعتن "

Leuco-Syrie +ىي (  

 ها ۱ هبروس وقول

 كنتالو باح ندننفرظ رابلامورو رلذاتو سا

 نیرو هنتمج تکرب لبجو شعمو هنسیلاعت مش |

 و :ie بس

 ق و ل ۰۹

 یرلقدلوا یلایرس یسیلاها كرار وب «بولوا مس

 اهد ندرلنایرس یهدنرلتهج بونج كماش «هدلاح
 .یدیشلرو مسا و هتهج وب «ندنرافدلوا ضا

Luculus ۳ام | )  
 a ا سولوقول

 تیالسو ؛شوط هدنرلرات ۰ داللا لبق

 شعب هداشرفا و ا.-ا « بولوا رهظم هنس هاج

 راع کیا یثراق هراقلیمآ و ؛ شو هدراکلیلاو
 هد رات ٤ و ندقدلوا رفظطم

 رومأم هبهراحم یثراق هدادرهم و سواسنوق
 یدامادو بولغم هدهد دمع تاب رام ینو «بولوا

 یدادرهم نارنتو ؛شعا روبجم هالا هنارفیت
 «كرهدا هبرام یخد هلکز و ؛ندنکیدقا ماست

 دوس رب هدنکوا ( درکنارغت ) هدنخرات ۰
 .یدیا ش دا طب يصل و ۽ افا لتا هتیملاق

 رکسع 7 ییالوط ندنتالماعم یلتدش
 ه (سوسیمو)یبهدناموق هدنخرا ۸ لک ا ناصع

 یاعوتف ایسا یغیدلو ابهم تاد 3 « بودیا دارت

 هرکص هنس چوا یجنآ سولوقول .ردشعا لاکا
 هنفرش قفل وا لایقتسا هلسال ا ترفظم هامور

 رپ نانلوب هدنبرق .( مواوتسو )و ؛شاوا لئان
 هدد لاک هداروا نرم يق «بولیکچ هنکشوک

 . ردشعا تافو هدنخرات ٩ هر ۱ هال ادعب هلا

 قىچا همومع «بولوا قارم یخد هفراعم و مولع

  هفسلف ناتو و عدا هاضتکرب لدکم یغنیدتوط

 .ردشلواییدن؟ ندا لاخدا هامور لوا لا یس

 لقن هیاپوروا ندنوسهریک لوا كا جا آزار
 .ردیورس ینیدلوا هجرت بحاص ندا

 هناقس وط تن ابا اتىا (نان 601065, 0 هقول

  ولیک 1۵ كټهسنارولف و هدنسهطخ

 «بول وارهش رب یزکم تلایا ءدنسیل امش بغ هرتم
 «یرلفاقوس شینکو زود «ییلاها ۲۰ ۰
 تاس وما راس و باکم ددعتم «یهشنا لزوک

 هاکج رفت هلیس رغ راعشا « یس هینف تایمچ هلیس هلع

 ترد هدنتح ترد « یناماععسا شفلوا ذاختا

 ن یراهناغکپبا «یسویق
 هدن رو یسضارا تنم كب هدنفارطا « یر هقر اف

 هلیتفو «بولوا رهش رب سا .ردراو یرهعاباق
 قوح هدرپث و هلتفو تارعکیا .یدبا كوس اهد

 هد هبرج

 هراسو هرافیح



 ك و ل

 هلتمنص و هل ۲۰۰۰۰ «بولوا یربا اهد

 .یدرردیا لاذتشا

 ۱۹ یمهیعتس اسم كدتلاا هقول
 ؛ردیشک ۲۸ 4۸۰ ییلا-ها و هرتمولیک برم

 .ردترابع نداضف رب زکل اب و

 بونج یاهتنم كنابلابا ( ا ۱۵6۸ ) ] رم

 رب یکسا هدنتلایا هتنارتوا هدنسدق رش ]

 ماوقا هدیدالیم نرف یجحنرب نوا ۰ بولوا هبصق

 هق و]

 ۱ 4تن رب هدع و ؛شغل وا تب روم ندنف رط هل امش

 ادل وا: نما نت )4( یکیدعش

 ومو هدنبرق ( هدج, )
 قرهلوا هدنسبرف لحاس كني

 « بولوا هبصق رب هدنسیشراق ا 7
 قوج ر هلیسهرانم زکاایو بارخ هدننامز یدک

 .رودیاناس یوه توثا یفیدلو ا قاب یر هنارب و

 قرش كە ( ۲۵۱۵۲۵۵ ( | گو
 ۲۳ ۵ (دناخ) و هدنتلایا هردنالف | ل

 ۱٣۰۰۰ «بولوا هبصقر, هدنسیق رشلامش هرتمولیک
 قوما «هخوحو یسلاها

 Cak ا هریاسو نو

 ابوروآ ( uxemhourg | غدوب ول كابو روا (ا ۳ 3

 ك هدنتهچ یر #۷

 4y قرهلوا هدنسبب يغ ل امش هرتهولبک ٥ ٥

  ۷۸هدقرش لوط ۳۳۹ ۲۰ هللا یلامٹ ضرع

 رهش رب یزکص ككنل هقود كو نالوا یمانمه
 زی ا < هخوح «یسلاها ۶۹ «بولوا

 «یمهناعاک «یراهناخغابد «یرهق راف هرب «نونوق
 یر)هناخهنوع هراس و نداعم «ییدادعا یکم «

 و نیماعلاراد صوصخم هکمرردشتب رله مو یلص

 یتکم صوصخم هرازسابد و یغاص «یناللاراد «
 لزا شا هم رب تیاماکعسا یسج شخل وا مده

 یایاقضعب كنەروك ذم تاماکعسا «یرلهاکجرفت
 .ردراو یراثآریاسو

 | غروبسکو
 تموکحربكچوک م قاو هدنتهج ین رفلاعث كنایوروآ
 و امش ضرع N هلبا AY «بولوا

 دتع هدنرهرآ قرش لوط :"۱۲  هلا ۲۲۲

 «رویدیازاربا ییاکشكتمرب مظتنمریغ «هدلاح یفیدلوا

Grand -( یفلهقود كوب | 
(Duché de Luxembourg | 

 ا ۰ هاش «تاحوسم

 كل و ل ۲۰»

 ماض «هلبتلابا غروبم کول كن هقیا_ یسیییغ دیره

 .هدیساساکهدیونج ۰ هلبتلایا نیر تنهیسورپ یسیقرش
 م هئروم ( تب هسنارفو «نرولساسلآ تن همنال ۲

 یتوب هونج ندلاعش . رددودحم هلبرلتلایا ( هلزوم
 هرتمولیک ۷ یمطعا ضرع برف ندقرثو ۲

 هرتمولیک عبس ۲۵۸۷ “+ ره یلتس

 و زآ یبیضارا .ردبشک ۷ ہ۸۳ یسیلاهاو

 ی رالوق ضعب كنبرلغاطلفاوهندرآ «بولوالهضر
 هدنعافترا هرتم ۵1۵ یر كسکو كلا . رونو

 اذه 8 .ردهرتم ۰۰ یدطعسو عافترا «بولوا

 هردلزوکو یرلعقوم یهرظنم بظ اشاع ناباش

 . كنسهیقرث دودح یر كوس كلا . ردراو یر

 «بولوایرهن ( لزوم ) ندمالیکشت یتسیبونج مق
 عبا هنغامرا (نر) یرړکا كنس هراج هایم

 . .هشوک ی یضبونج رکاب .رولیکود هره و نالوا

 (هزوم):هلیسهطساو یره (سریش) یراوص كن
 هبهلزوم كغروبحکول . رواوا بصنم هنغامریا
 غروبمسکول تەق یکویب كا كنیرارهن نایکود
 ندغاص بولوا ی رم ( روس ( ناک ندنتلابا

 قوجرترکیدو ینرلیاچ ( جلو ) ندلوصو ( هتزلا )
 .ردیا ذخا راهرد

 یار وط اذسهعم « بولوا هج رم یساوه

 یب ( دنالتوغ ) ۰ ردیلشیرولا هتعارزو تبنم
 رقم راجشا همیلشاب یسییونج مق نانید « ربا »
 مق نلنید ( غنیلسیا ) .ردروتسم هلرلهابو غابو
 «رادواج «بولوا رشتنم اهدتعارز هسیاهدنسیل ام

 و تک« یاد هدرادقم زاو هات فالو

 دتعسو یسا یرلنامروا .رولوا لصاح ریون

 ندنامروا لرب كنسيضارا هنب « هدلاح یرلق دلوا

 دنسلدوروف كنم رلوک نانلوت هلرثک . ردترابع

 رواج ینص هلا یضاراقس «هلکلک لاخ هنیراراچ
 ۱5 رد دقلوا ثیشت هنراهراچ كمري دشیت
 « ردقوجكب یلدعم ريمد «بویلوا یرلن دعم

 اب « یا هلرلندعم نوهتن «ریقاب «نوشروق
 تاناوبح . روینلو یخد یرلفاحوا یثاط یزابو

 تاناویح هرلتککا راوج «بولوا قوچ یبهیلها
 رلن وقت ۲ ۰ یرینیس .روناوا جارخا

 8۱۱۲۰۰ ی 4 ۰ یرتا ۰

 0و ددن ار و ۸ ۰ ۶ هدیرزووط

 هام «بولوا

 ہم



 در و ل

 ¢ یراهناذمکو د نداعم «بولوا یرلبا كب ییا

 «تناغ «دغاک هلتاح وسنم راسو هخوح «یرل هناخابد

 ریمد . ردقوح یراهق ر اف مو اتو هرب «رکشآ

 «هلغاوا لمکم یخد یبهیلقن طاسو راسو یرلو

 .ردکاشبا تب یر

 هجا آو نالآ هرزوا تیمومع ناه یدلاها

 هدنس بوذج دودح زکلای « بولوا ماکتم هلنامل "

 رویال اوس هجزسنارف زای ا
 یلاها «بولوا هجزسنارف هلبا هجا لآ ییداو یم ر

 . راردروبم هغموقوا یخدهجزسنارفا هدنرلبتکم
 ۔اذم راس «بولوا كاکیلوتف یمسرو یومبهذم
 .ردز آ كب یرن الو هدیه

 فرط و. لفتسم یا هقود كو غروبحکول
 و ا تحت ن همظعم لود «بولوا تموکح ار

 ق هفود كوس زکلاب « هدلاح یتیدلوآ دن

 ندنک ارتشا ناونع و .رددنام هنلارق كنلف یناونع

 ناسل اذهعم ٠ر ۰

 «هباخاد . ردقو ی ارتشاو تبسانم رب هاکعاف هقشب

 قدروا ےک چواو ندنرارظان هیلامو هیادع

 ۳4 کس نداضعا ۱۰ هلیسالکو تئیه رب کل

 لاها ۰ رهو قاود یاروش

 سا رب ۸طرع یقلوا باک
 هباضق ۱۲ و قادس ۳ تکلع .ردراو یناوعبم ۱

 یرکسع ۰ ردیواح ی هیحات ۱3۳۹ «بولوا مسةنم ۱

 هم رادناژ كولب رب ص وصخ هب هظفاحم یکلم شیاسا ۱

 .ردیروبمفراعم .ردیرابع ندیللکوک كولب رب هللا "

 نویلم نوا زوتط یهونس فراصعو تادراو
 .ردهدنرلءدار قثارخ

) 1. Belge ( J — aa 

 قرش بونج كا یاب ۱ غروبمسکول
 یساقرش فصلن « بولوا قلایا رب عقاو هدنسهشوک

 ۳ 2 ۰ هلهجو ینیدشوا ناس هدهفن آ هدام

 E کول نانلوا هرادا هدنتروص قلهقود كوي
 « دل هل اش

 یبونج برع « هلرلتل ابا رومان ندنفرط لاش ب

 یخد رش « هلدودح هسنارف ًلونحو ندنفرط :

 . رددو دج هلسغل هقود كوس غروبمکول ۸

 یسیلاها و هرتمویک مبرم 44۱۸ یهییطس

 ۰۰ تاو ۰

 .ردیر le ندنسبب يع فصت كنس هطخ 3

 ؛بولوا یلهضرام زآ ییضارا .ردیتلاا نوکسم _

 كو ل ۰»

 هبقرش لامش ندیونجبرغ یرلهبت ( هندرآ )
 یرب كسکوب كا رنو ۰ رولوا دتع یرغوط
 یغوج كنسهراح هایم ۰ ردهدنعافترا هرتم ۱

 هلزومرلیک كنسیق رش مق زکاایو هنغامریا ( هزوم )
 تبنم ریغو یروق تي یغاربولع ۰ رولیکود هنیرهن

 و یلیلاچ یمبر رپ كنس هیموم *یخارا «بولوا
 هئس نواشب قحا یغوچ هدگنبراراس .ردیلاخ
 ندنرلف رط ضهبو ؛رولس «ننشبا هرکص ندکد لر دناکی د

 رادعق رب هلسوق هرب وک و هلع درا كنف ىکا

 ا یز لو
 روا مویلا قهح چوا زکلاب ندنرلنامروا نالوا

 راس كهرب سکعلا هسیا ییداعم . ردقلنام

 هلیرلندعم نوشروت و ریمد «بولوا هدایز ندنرارب
 ۔ ردقوچ یرتاجوا یئاط یکاىو یزاب «رمرم
 ینثتس« ندنم هبهومع ته یی ونج یاهتنم كتابا

 تبنم ییبخ «بولوا

 ۰ ریذاآ تاللوصح

۱ 
 ندنراک زور لایت 3 ی یخارا

 یرلام رم .ردیواح یر داو یلاوه لدتعم ظوفحم

 تاناوبح اس هلا نوو ريدم ص «بولوا رس ررض

 یریک سنج رب ییقنایط نکآ كچوکو یسهیاها
 نور كدکلع « تولرا یرکب یمیانص .ردراو

 ندشنجارخا یرد هللا ریکس و هتسارک هعلشاپ

 (نولاو) ه ,زوا ترک او كا ونة ىل اها .ردترارع

 زکلو « بولوا ملکتم هللا هجزسنارف رب ابق ناد

 هدنغل هقو د كو غر وبمسکول یسیل اها یکه دنتهج قرش

 ( نولرآ ES كاا .راراوس ه1 ی رلیک"

 ۲۱۱ هلا هدحأت ۲ ۰و عسقنه هاضق ° تااا «بولوا

 . ردواح یه راد

 'زآ لاو كو كلا تنهقدب .ردشک ۷۲۵

(Lû ke) ( ۳۹هدنربطاسا وان دناةساکسا  

 شن رو « قرهللوا مز یملارش 0 2

 هنغل دلرا ش الغاب هل رز ندنفرط راکام نالوا

 رلدینانبا هنکچ هدا وع یلاع «بولرتروق نوک ریو

 هرق ى ( 10066 )

 .یدا

 عقاو هدام تب هوط هدزیکد ۱ هکول

 یا «بولوا یسیانو مدق ما ترم هظا قالس

 نوا هدر زج و كحاورا یرلنامرهق رلناتو

 .یدرارن انا هن زاق روا

Lucien , Lucianus ۰۱ ساک ول  ) ( 

 ۰ 6 ضا »



 ل و ل

 هدطاسبعس هدنرخرات ۱۲۰ ددالیم «بولوا

 لکیه ادتا ا هدهبک اطناو ؛ شنوط

 شعالیم هتاسدا تب | و هغلتاقووآ هدع «هنلشار

 هدایلافو ایلاتبا «ننوب «ایسنآ تدم یلیخرب .یدی
 ینلع یاررحمو یرلعطن یدنک «كرهدیا تحایس

 ۰ «ءرکص ندقدلوا لونشم هلغموقوا هدرللح

«۳۲ 

 4 هلرظن فرص یخد ندکاسم و «نکیآ هدنشاب

 .اعم ارابتعا ندخرات وا .یدیشغا كولس «هفسلف
 یللو رب وصا ققالخا ءیواسم و تاس كن رارص

 دارک«بولوا لوغشع هلغمزاب راهءانضارتعاو هوه

 لبا امکح دلرک و هلرلن ایتسرخ كرک «هلرلتسرب شب
 دل رصم دشفلک |
 «ه ہن رخ رات ۰ و ؛ شلوارومآمهنسهرادا قو>ر

 AK » :ردشغا تافو «ه دلاح یغیدلوا لش ك

 یافلأت یلنوا ی e ا « یوم

 . رددوحوم

 بهذمرب شا روهظ هدیدالبم ۱ در الول
 هدکملف هدشاور ر و هدهرتلکذا «بولوا یحاص

 ۰ بونال شاب هرشل نهذم هدانالآ و 3

 یرازب نع .یداشا ادم رادفرط ردق ۰ ۰

 .یدردبا راکناو در یرلنیبا رثک | كرلنایتسرخو

 « قرشلوا مکح 4مادعا ندنف رط نویسیزکنا

 ردشفل وا رانلابقارحا هدهنولوق هد ۲

 ندنفرط لروآ قرام قاهرآ رب .ردشغ

 ¢ برلو هل رب هد رق سوسر و ۱ سس سا

 قحسور «قرهنآ یرفوط هن رغ لا ندیقرش |

 لزوک ییداو .رولکود ههنوط هددناب یرېش |

 شادیا 2 لدنفاط هفت ن زومأم ۱ و و

 رب كوب یخد هدماش قشمدو «یتفیدلوا

 .رودباناس یوه توقا یتفیدنلو هلحم

 ( ورانلآ ) دزیکتروب ( ۲۵۵15 ) )| هلول

 تلاوراف) و هدنتلابا

 سا « ییلاها ۸۲۰۰ «بولرا هبصق رب هدنلاعش

 .ردراو یرلن دعم شم

 قرف كنت الو هنردا |

 قرقو هدنغاعس ایل | 2

 و هدنسیقرش بونج هرتمولک

 هدنراوحو یس هعلقرت

 وعر هل ول

 ٤۰< تناسل

 رب ندنطخ لو ریمد ندیک ههنردا ندتدامسرد

 هصق £ ی رک ا عقاو داد هات قلتعاس

 ۲ «ینیرش عم ا ۳ « ییلاها ۰۰۰ «بولوا

 تباشاب ی عماوج « ی روح

۱ 

 53 3 ط قرخ لاعث اسیلک قزف سفن الام |

 «مور یروصقو ملسم |

 ندهراسو ۱

 .هورمو هزبسو موزوا هللا هعونتم تابوبح «بولوا |

 | نرق یجمدرد نوا (1۱۱۲۵)

 | مرتمولک ۱

 قرق یجندرد «نکیا نکاس هدنرلیداو (نر) |

۷ 

 طول رم هشنصهو كوب دلا نالوا ینهدرک ان

 ؛یاخ ۷ «یسیشراچ «یناریخ راس هلبرسردم
 هناا یرکید روک ذ یرو هدشر رب «یسهیکت
 هدرب هللا نایت رخ ۲و مالسا یلادتا ۲ نا

 یرهلول قوبج هلیتفو . ردر و یتکم لئارس

Rrرب یکسا .ردشلو ترهث هلمسا و  

 .رد( 99۳۵60۱0 هلوغرب) یعدق مسا /بولوا هبصق

 ا 1 الق وغرب لول -

 هلیغاځس یغاط رونکت یخد ابونج «هلبرلاضت هزیو
 دجاو ناردشیراق كويت «بولوا دودعو طاح

 ٩۰ ٥٣۴و یواح یبهرق ۵۸ ریارب هلرلهیحات ت

 یسهدایز ندنفصن كرلنو هکردنوکسم هللا یلاها

 یعبق «یدوم «راغلب
 ۳۳ ۶ لا ینضارا ۰ ردنکسم

 .هدیرلاع رم .ردراویلالوصحم ترا.ء ندنعاوا كرا

 .تاناویح راسو ریغیص «نویف « بولوا زسررض
 كناذق یطخ لو ربم د مدد ۰ .ردراو یسهلها

  كرەدىا قش ی س هی ۔ہ وج ته> یراجت <

 - روندیا لنهسا

Lom (علا بنا هدناتس راغل: )  

 :ردیم-ا كربن یکیا ۱ ول
 - هام لاعش كاج *لسلس ناقلب یی

 بوذج ۰ بکرتلاب ندمول هرقو قا نا ندتس

 .ردنواح یرلءاب
 هدنس» رآ هبرص هلا ناتسراةلب یسیعتکیا س

 ییضواع هقرش ءهلنا عن ندرلغاط عقاو هددودح

 هه وع هدنناب ی-هبصق هقنال, مول «قرهقآ

 ۱ .رولړکود

a ۲45( | ۱ا0» ) دناقسا ابو نامرج 

 «بولوا موق رب ندنءاوفا وان ) درابمول
 (هبلا) هدننامز ك (رب) ندنراروطارپعا امور
 و ( سو ) هدنبو هدنسهرآ یرارع (زآ) هلا

 قلا «قلیبیرضرط هقرخ هدنطساوا یدالیم
 را (دنو ) ندنماوقا والسا نانلو هدنلحاوس



 یعتلآ .یدرلشقا الیتسا یب ( هواروم ) نلت
 تازواحتشمب كر هشل رب هل (راوآ ) هدیدالبم ترق

 هد ۵7۸ 6 2 ا هد و د

a u a درا 0 

 (لورف) نالوا یسهبمش رب «بوزو ینسهزکرص
 رادرابمول .یدشعا طبص هد ۹ هدیتکام

 ۔ قود (هنرلاس) هلا (تونب) زکلای ندنتهوکح
 رادنامرو هد ۱۰۷۷ هدیرنو « بولق یراقل

 .رادمکح ادا قموکح كرادرابمول .ردراش | اعا
 تن «ةود ۳۲ هدعب «بولرا قل

 « تب 9 ۶ ؛شعا لیکشت یس هقفتم تموکع لاکداژ ٩

 راد کک E « هرزوا قوا نیل هلباضت

 یرلقدوق هنیرلشاب كني رلارق .یدرلشمروک حاشا
 ترهش هلیعا ( جات ریمد ) «بواوا ندریمد جات
 كلام هابلاتا «قرهلاق ثاریم ندران » و ؛شلو

 یجات و یخدنویل وان كوو (تنیک لراش) نالوا
 هلی سیماسا كننرارادمکح درابمول .رایدنا شی

 :ردش ۲ هجورب یرادومت عر

۹Y۱ تسلانرپ ۲ 

 ترابع ندنعاقجا

 1۷۸ ( نواعم ) تربیتوک ۱
 ۱۸  (نادمکح) 0 ۱ ۷۳

 ۷.۰ تربی وا | ۵

 ۷۰۰۱ تربیجار | ۲
 ۷. تریرآ ییکیا | ۱

 ۷۹۲ دناربستآ ۱ ۵
 ۷ دنارچتیول | ۹
 Vit دناردلیه | ۳

 Vit سیچاد | ۳
 ۷:۹ فلوتسا | ۰:۱ تیراترپ هللا ترییدن

 ۷۰۹ هبدید | ۲۳

 ۷۷ یسهبلغ كنا( راش | ۱

 تبابلاتا 1 Lombardiê ) ام

 3 ا هدنس هبا ام ت ته>ح 3 هدر ول

 ندنتیج فرش لاعت هرم وسا “ل امش «بولوا هطخ

 اباوذخ ۰ تر دنو رش «هلیس هطخ لوربت تانایرتسوآ

 « هلبرلهطخ هشنومایب یخد برف «هیررفیاو هیلما
4 

۰.۲۳ 

 .ردنوکسم هلبا لاها ۳ ۷۱۳ ۳۳۱ «بولوا هرتم

 ۱ تموکح دا درابمول ناار اش رومشم هدنخرات

 ۱ ولیک عب ۳ ۵۰۷ یسهیعتس ةحاسم .رددودګ

 مول

 یرهرادآ زکرم ہدسایسش ییدعش كایلاتا

 «هماغر :ردم-قنمهتنایا ۸ رز هجو رب یم" هل رلمسا

 6 ه واپ ِ نالمم «هووتنام  هنومرق «هموخ «هیشر

 هوش ترثک یزکسم تلنهطخ نوت .وردنوس

 .ردیرهش (نالیم) نالوایسهرومعم ین کیان ٍااتبا
 ندنرلترص كىلابج *ل كس بل آ یسهطخ هدرابمول

 ہوا لصاو كدهنسارحم كنغامربا ( و ) قرهالغاب

 ره هدنتلایا هوا ینمی هدنلحم رب زکاایو «رول
 ( نینیآ ) یرغوط هبونج «هلزواجمت یروک ذء
 یدلاع اه ےسق هلهجو و . ریئازوا ردقهناابج *هلسلب

 ماط رب كنسهللس با «پولوا عفت مو یلغاط

 ثكسکو كا .رواوا دتع یرغوط هونح یرللوق

 ۳۲۸۰ «بول وایغاط ( هیسارفسید هلد هتنوم )يلح

 "وا زواکم یلهرتم ۰ .ردراو یعافترا هرتم

 ردراویرلغاطقوحرب اهد هدرلعافت

 هدنر زوا یسارجم كعامریا (و) هسیا
 محاونانازوا كاد «الحاس قتایردآ ندنسوب رغ مق

 ی
 ته وما

 ندلامش < بول وا ترابع رد سو ک تن هووا

 رب عساو یلنالیم زآ یرغوط هونج

 ندنلابح ۶4]لس ا «بولوا قوج كب ی-هراج

 هب قرشبونج ندسر لاف ا.زاوتم نام « هلبا لوزن

 هایم .ردهووا

 تم رولیکود هنغامرب | 9 كر هدیا نابرح یرغوط :

 هتنوما ی رلکر س كا گرو . ردراو یرابماقوج

 ندرف قرهبالشاب ند( هزبس ) ناربآ ییدودح

 « ادآ « وربمال « هنالوا «نیست «هنوغآ :هقرش

 ا ریا هزگو ال زی او یو
 هنغامربا (و) ندغاص مدنلخاد یهطخ هدرامرا

 (وه)گرک .ردراو یرهن ( ایرت ) زکلاپ رکود

 ریس یرثکا كنبرلعبات روک ذم دارکو یغامریا
 یمنص نوزوا ددءهتم هدنراه رآ ؛بول وام اص هنتاافتسم

 .رلردا طالتحا ید هلرللودح
 رلوک قاط 3 « بودا مسو هدنرلن اب رح یک

 بلا یرایوس دا ووو و ۰ راروتدیا رک
 «روژاممتاو i LER او هدب رک اگانااح ِ

 كنهروک ذم راما

 ۰ ردیرالوک هدراف «ورزا «هعوق «هناغوا

 ما ؛بولوا فلات هروک هعافترا یساوه

 کس كرر و نیک تر کر

 یاوه هرزوا تیمومع ندن همای یلتدش ریارب



 م و ل

 بد یرلقلناتب كنسیداو ( و ) قجمآ .دنیا ردق
 یرهقیص « بوزو یتداج كناوه یرهلرات
 . ر تبنم كا كاد یسهووا هدرابمول .ردقوچ

 ٤ یکیغیدنلوا اورا هدنروص ل کم «بولوا ندنرل
 ۔ اتا «ندنفیدلوا ارجا اقبطت هنف یخد تعارز

 یلوصح یجنرب كلا .ردرادلوص# كي قم> وب تایل

 داراهزسوهویم هلاراخذ راسو یادخ «بولوا نم

 یرلجائآ توط لمعتسم هدکایعکجا و یعاونا
 یبارش «بویلقاب یبا تپ هشرلغاب زکلای .رونلو
 یرلعرمو لامروا هدنرلغاط .ردیدام و زآ

 ناو رمد ؛یب ك یغیدلوا

 قوچ
 قامو منم هل رانا دعم تی

 یسطارا .ردقوحیخد یسهندعم هامو یرلقاحوا

 «بولوا هدنفرصت تح درک: ز هرزرا ترثکا

 داراقرا و لودح بای ریدتلشیا هلءازتلا ابو ترجا
 ارقف «ندنفدلوا فقو-« هب هلک فراصم ی-هرادا

 ترثکا رللبوکو «رویمهلوا كلام «یفارا یقاط

 تب یمیانص قجآ .راتای هدنرورضو رقف هرزوا
 و كليك یجنرب «بولوا یرلیا
 لاما EN دغاکو تاجوسنم شءبو كاءحریمد

 .ردرشتنم كب هدنراهصفو رهش رک هدنالبم

 یرلن وقو ريغيص صوصخایعو ی.هیلها تاناویح

 عيانهید یلاصح-ا رینیپو غاب «بولوا قو ك
 :EE «هلغلوا ندن رلعفات كلا تن هیلحم
 تایقرت عو ره هدنالم SEE قوح

 فراعمو تعابط نف هلج نآ زاو هبندم عیانصو
 .ردلکم كي تاسسؤم راسو باکمو یرلبا كي

 هبنامرح هداطسو نورف ا هدرا بمول

 نالوا شتا طبض یتکام كرهک ندنرلفرط
 كنرلاها .ردشلوالصاح هاتتن هنموق (درابمول)
 ءدرابمول «لاخ «روفیل«قسورتا «نینال هدنرارامط
 هدکعا نالوج یق كرلتی-نج ر اسو توغ «لادناو
 «هدلاح یرلف دل وا موق 7 قیشیراق e «بولوا

 هلناسل نابلاتا «قرهلوا سنج کد یسهلج نوک و
 .اتبا نوت كاسل یراکدلیوس 0 لی
 هاتسوط نانلوا دع یی دا *یمرمع ناسا تبال
 رزکب ههجزسنارف هدظفلت بولوا قرف ندناسل
 .رداف و .ترچ زآ او

 هدا هدهحرد

 شم ردق ه ره
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 لا ۹2 یو «بو زاب هدناسل سس رانل وم راسو ۱ ههجرد ۲٣ هرار ۸۱ نازيم ن زاب ه دنالبم .ردیطر

 كران اياتبا «هدهسراشع زوا ry هنسهرص ندا | هکر د ۷ قاشا ندرفص نشیقو «راةبح ردق

 .ردراو |

 ال مش «بولوا اضق 3 هدو وچ برع ۱

 ونج «هبلاضق نادناتلاق ورک «نرزد, |

 زدن رلک :ا رف تكنغاط راش .رددر دم هلی الو ۱ ررعاش

 م و ل

 .رابمول هلع ابو «هدتلوا منام کو یداحا رکذ

 یبداو یم ر نال یلاسل هاقسوط یخد هدهد

 .ردهدقفل وا ذاخما

 تیاتسراغلب ( ۳ ۸ ۳
 هنوطو ۳ برم 2 ۱ ههناپ موا

 كل هبفوصو هدنرصنم یربآمول ) قرهلوا هدنلحاس

 هرتمولک ۸ هدكنیدو هد. امس هرتمولیک ۰

 «پولوا هبصق رب یزکم قاعس هدنسیقرش بونج
AAsردراو نراج كلشيا هدهنوط و یسلا» . 

 ندو ابیغ «هلسارجم هنوط الاش یغاینس
 ٠ «هلدودح هسرص ندنفرط یلوذح برع هلیقاعس
 لبرل اس هووهارو هجاروا ًاقرش ؛ هیفوص اول
 نیل نکنم هلا لاها ٤۸۰ ٤١ «بولوا طاح

 هد ۱۷۱۱ «بولوا ندنراسسؤم كننابدا سور

 هدنبرق یسهبصق ( یروغرلوف ) كنتلايا لک اخرآ
 رب رتقف .ردشعا تافو هد ٥٣۷٣و شن وط

 «هلکء سوه هلک لیصح .بولوا ىلغوا كنيجقيلاب
 -وص لمکم «رارپ هلتالکشهو عناوم ناتیچ هنکوا
 هراتلوو هلنایلغ ینیدزایو ؛شعز لیصح هدنر

 تیهجمرولطارپعا هلیسهموظنم رب روصم یتسهراح
 ا ضب «درهدا باج یتقد رظن
 نونفلاراد تاو هدادعا ا هدعبو یل

 تود یاروش هد٤٣۱۷و ؛شلوا یریدم

 :۔ایمداقآ غروبسرتپ .یدیا شغل وا صن هنخااضعا
 م هدنقح ورت كوب . یدبا ندنساضقا ید
 ؛ روهشم هدنتح هبهلا تمظع <« یهموظنم

 «وحو فرص قرهلوا روثمو یسهدیصق

 "چاق ۳1 واد هتوتف راسو نداع مع « هیعیط

 هم زی رزیر كنتالو هوصوق هدةا دژانرآ ۱
 نر كغاخسو تالوو مدنغاحس

 ردوقشا ید ۳ ۱ هل ۵ اس هربد كنتالو



۳ NE 2 

 یبضارا «بولوا ترابع ندنسیداو نرد هرق

 4٩ رار هلیسهبحات شیلاق اضف .ردوروقو برص

 لوفشم هلةلنابوچ هعلشاب یسیلاها .ردیکم ندهیرق
 ریدنیا هنراهووا هیلاساو كينالس نیشبق «بولوا "
 . ردراو یرل روس نوبق یراکد

Lunebourg ۰ ۰تاب  

E ۳ E: 

 ربی زکر قاجنس هدنسیفرش لامش هرتمولیک ۱۰ ۰
 بتکم «یلارس «یسلاها ۱٩ ۳۰۰ «بولوا هصق

 یلخاد صوصخ هندالوا ناکداز ۰ یبیدادعا
 كاشیا قاعتم هنااریحو زوطو لو ریمد «یتکم

 هرادا هدهزاتم تروص امدقم .ردراو راجت

 هل .متقو س .یدبا یزکص كاکاسنرب رب رونلوا "

 یغاجنس غروبنول ندیا لیکشت یکادنرپ روک دم" "
 « بولوا هدنتعسو هرتهوا.ک عبرم ۱ ۵8۱ £ 6

 زود یسضارا . ردراو یسااها ۰

 ( رسو) و هنغامرا هبلا «بولوا ترابع ندراهووا

 قوج رب رولیکود هرې ( رلآ ) عیات هنغامریا
 تبنم یرلیداو كنیراهنا زکلاب .ردراو یرلباج
 هنذوفن كیوص یاروط هدنرلفرط راس «بولوا

 .ردتبنم ريغ هلغاوا ترابع ندقیلاب ناتشیای ملام

 یک هجتابو هلرا یرادقم ر ندنللث رب كنسمارا ۰

 « یع سم یهدایز ن دل رب «ندهعور زص *یضارا 1

 ندهبلاخ *یضارایسق نالافو نامروا ی ۸ هدزو

 و «بولوا نتک لو صع یجنرب كا .ردنرابع "

 رلزب ضمب «بویلشیا هدنراهاخ رادو یلوصحم
 ی-هیلها تاناویح .راراپاب راش همروا یک باروچو
 یرلنویق سنج رب صوصخ هتکاع «بولوا نوچ

 .ردراو
Jدوخاب ]  glرك  (Lundj, Lundjeri*) bl 
 یرکرا كنتالو همای و جول

 هدنتهج قرش كنس هبصق یرکراو هدنساضفو قاعس

 ندنراکا ی رع كزغاط هقجرع «بواوا را وا

 .ردترابع ندنسیداو یربن مبات هب( هسوو )و
 « بواوا نایتسرخ هرزوا تک | ینلامها

 هلکغا ارحا ینتمنص قاراصق هدلوساتسا یراک؟را

 لینک
E )هندي تو  

 فت ( ولام )و هددتلبا ( سوهولام ) ] 2

Go ناو ل 

 «بولوا هبصق رب هدنسییظ بونج هرتمولیک ۰
 هلیعسا ( مورونوغ هنیلوراق ) «یسیلاها ۱ ۵۰
 «یفونفلاراد شا زارحا ییهجرد یجنکیا هدجوسا
 تاناویح ۰ یساضتک یواح یدلح ۱ ۰

 «یسهزوم لمکم «یبهناخ دصر «یراهجاب تاتابنو
 «نولو «هخوچ «یساسیلک رب 7 «یسایمداقآ
 رب کسا .ردراو یرلهناغغابد هلراهشرباف رکش

 لحم كنهیخرات عیاقو قوچ رپ «بولوا هبصق

 .ردشلوا ینایرج
 ,Londres ) نودنول هج زماکن او

 كنود هسانر لوس ۲

 تم کک «بول وا یرهش كوس كا كناندو قاپ

 هدنرزوا یغامرا ) هسومات ) هدنتهج یونح قرش

 قرهلوا هدیراقو هرتهولیک۸ ۰ ندنبصنم كغامر اوبو

 ۲۳۲۰۳۱۰" و یامشضع اە

 ندقرش .ردهقاو هدنرهرا قر لوط ۲۳۳۵ هلآ

 « بواوا هرتمولیک ۲۱ کا و ۲۰ یول هیرغ
 یدلاهاو هرتءولیک علص ۱۸۰ یبهییس هكا

 .ردسشک 4 ۳۲۲ ۸

 (سکل دیم) یزک مك رهشنانید (هتیس) لصا
 وتح هديا هدنا مسو «ندهسا هدناخاد یغاعس

 ۱۳ تر ید ی
 .ردشغنا طض رار یخد ندنسضارا یراق اعس

 هردیول

 هسیمات نالوا ماص هننافس ریس ردق هنا كرهش

 «قرءهق آ هلنایرج رب یجابءالوط هقرش ندبرغ یربن

 یمظعا مے . رو ونآ هدف ا یواسم ق یاریه

 ( هتبس ) هدنسهنروا كلو «بولوا هدنلامش دلرپن

 هنا رذ «هسرود «هقاب هلا همر ةا هک«روینلو

 هدنتهج قرش فنو .ردهدنو یرالع ترا یک

 یلسوس صوص هنتخورف دكرلیش تیفیذو زبع كلا

 هدنتهج برغو «رلیشراچ یواح یرهزاغم لزوکو
 - روینل و را هلع صوصخ هنتماقا تیاکدازو رابک هسیا

 عسوت یرلهلحم اینغا و راجو رایشراج یجآ
 نالوا مولعم یرازارتحا ندطالتخا « هکددا

 یک «قر+.ةیچ هنجراخ كرهش یرافنص ناکداز

 لوا هنس چاق رب هلمحو وو «هدکع۱ لیکشت راهم
 ندنوکر رب قوج رب نانلوا دم راهبصف هجر
 رکید E ۰ قادصتلا نک هلتفتاب هوک

 زا قفاوت هلکلزبعو هرلهقرباف هسیا یرلهلحم ضمب



 ن و ل
 هنتماقا كسنرلفنص ارتف دوخاب و همیانص شمب

 هرکتسو سپ هدهجرد كوص «بولرا صوصخ
 هدنراقافوس كیهردنول ۰ راردبا زاربا هرظنم از
 ندفرط رب مدآ ندیا ریس ینفرط ره بوشالوط

 تیاهن ندفرط رب ناماسو تورث رب هداملا قوف
 كرو-صت ندفرط رب «ترورضو رتف ر هدهجرد

 ةجرد هدندفرط رب تیزو كلزع رب

 تیموم .روروک قارادرس رب هدنجراخ كلمحت
 كي یرلهناخ «هدهسیا شدنک یرلتاقرس هرزوا

 ندعم ناب هدراهو صو هفراف ؛بویاوا كکو

 یجراخ كرهناخ نوتب نام ندننرنک كرروک
 .ردزهکنانزح یسهم و *هرظنم هلع هانو «هاس

 هل رو ران وتس یکی راد عم هعدق ما یمهینا رشککا

 « هدنفاوف

 | یوم یک ونزافو هوهق .ردهدسر رب رغآ نم

 | زسیلابو یلاپق هدیرلنالواو زآ كب یررب هجنلکا
 جاقدب .رردیاماود هرلب ولق هدایز كلا رازملک زا «بولوا

 « بودبا قش هقرش ندیرف یرهش هداج كوي
 یرلتاقوس ددعتم ردبا عطق یرلنو هلامش ندبونج
 هجواجوا كنبرلقاقوس هردنول نوت .ردراو یخد
 ۱ «رولواغلاب هب هرتمولک ۱ 6 «هسنل وا ضرفیعبر

 هیاوتسا طخ ندنرېش غروبعدا كل هچوقسا هدو هک
 يا كن ره هسیمأت .ر دل داعم هب هفاسم نالوا ردق

 راهداح E هرتم 9 رل تخمر لزرک ر

 یر, وکر کر اک ۱۳ هدنتسوا كروک ذم رپ «بولوا

 ادعام ندنو .ردراو یسیر وک لو رمد هد ۵ و

 غ رگ دروم, لنو قدا ا شا شم
 هدناوط هرتم ۳۷۰ «بولوا یو کیا ضرالا

 ریمد هدنراعق هرتم ۲ یر ندلو کیا و نالوا

 E ددمتم هد ا لریش .رک ندنجا رلیرو

 كرلنوب «بوناو رلیروق یسیرغوط اهدو رلهاب
 «راقآ رلباچ هدنرلجما «هلغلوا مساو كي ىرلضعب

 تاناویح را-و زاق «نووق «كنناو رونلو رللوک

 كرهث :یراروپشم كا كرلنو .رزک یریروس

 « قراپ نیع « سماج تنس عفاو هدنتهج برغ
 - رز, هک «رد (ندراف نوتدنیسذ؟ ) و قراپدیاه
 ردقواو جج وا «بولوا یرلاصااو طابترا هنیرل
 لیکشت یلاح ريق رب هدنس-هتروا ككرهش یلکل هیلغ
 ستن؟ر) عقاو هدنتهج ییغلاعث كرہش .رارویدیا
 یهناخدصر ر, «ینراهحناب تاتابنو تاناوبح (قراب

۳ a 7۹ 

«۹ 
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 ۹ ن و ل

  هدنلامش تیوب .ردیواح یراکشوکی موصخ ددمتمو

 . گرالءردنوا روو یسهاب ( لیهینروعرب)
 هقشب ندرلنو  .ردهریسم یرلکدوس هدایز ك

 هاب مساو یغد هدنرهل یلکلهبلغ كا كرېت
 .ردیسهچگاب (یروتعو) ىكويب لا كروب «بونلو |

 هداز ندنددع ۰ یدناهم فل هردنول

 ( لو تنس ) یرلعنصم دلاو كوب كلا «بولوا
 یعافترا هرتم ۱۲۳ كنسەبت کا

 ؛ردیسابیاک (رتسنیقسو) هدهجرد یهکیا .ردراو
 درب هلا هزدنول رار هلرلرتسانم یهدنفارطا هک |

 یزکس تب هبصق نالرا یمانمه «لوا ندرمش

 «بولوا یرلیاندلو تنس هدهبرامعمتعنص .یدبا
 ارم ید كددارعشو العو لاحر مظاما هرتلک زا

 كونالو عوقو هدنخرات ۱۰۰ .ردیواح یر

 شا اعا ییسهقیتع راثآ شک ا تهردنول قیرح

 نایاش هرکذ هقشب نداسیلک کیا و «ندنفیدلوا |

 كا ی هلق هردنول روپشم .ردتو یسهعدق دیاعم

 ندنفرط رصیق سویاوم «بولوا ندنسهینا یکسا
 هدنرانک یرهن هسیات .ردیورصیفیدلوا شادیا انب
 شا لمکم او كوب كا یءانب وتتلراب نانلوم
 هلبرلعسا مان ونیکولو سماج تنس .ردندنسهدیدج

  ودراو یارب لزوک کیا صوصخ هرادمکح |
 ا دم یخد یرلیارس كلرادرول كوب ضب |

 . هیدلب نلنید (لاهدلیک ) .زالاق یرک كب ندیارس
 3 زمش هدیغوح كس هینا هنر راود هلب اهر اد

 ۱ .ردندنسهبرامحم راتآ راکذت نایاش و ندننانیزت |
 .ردراو هدی.ورات چد كوس ردق زووا

 عساو دا و نااش هرس هدایز كا كي هر دن ول

 كا كنایند هک «ردیسهزوم یسیجشرب كىتا-ىسۇم
 یدلچ ۱۲۰۰ ۰۰۰ و ینسهقبتع راثا رادتیق

 یعیبط خیرات . ردیواح ینا تک ر لمکم یواح
 ندنغاراط كلع «یرلهنوع نونف راسو نداعمو

 3۳۳ ا راع ندهزوم و اریخا «ییالوط
 قوح كب یسهلع تاسسوم .ردشلجآ هزوم رب

 كو دلا تهرتلک:ا ردق هنره «بولرا لمکم كيو |

 هدجراقو دروغ قوا یرانوننلاراد یکسا كاو
 هلیمات یتکم نوتفلاراد یخد هدهردنول «هدهسیا

 ۱۳/۲ الو ىلە. صو طخ هنوتف.شکا
 داد رک اتش ندیهذم ره «بویلوا یسهبعش دناقع ۱



 ن و ل

 هناخهسدنه رب طو رم هلیصعلاراد نالوا قبجا
 دی اقع ًاغر کو .ردراو یتکم هسرفن میانص ریو 1

 كزلعتمو نیلعمو نادلوا ذاخما ساسا یسهبمش

 نونفلاراد رب گو نالوا طرش یىل وا ناتستورپ

 ندر ره هدهردنول هب هلام نوف .ردشلچاآ یخد

 یر صوصخم هنف رب ره «بولیرو تیمها هدایژ
 هرلبتکم و یرب ندندم ر .ردراو رابتکم یدال

 «هتشب ندقدنل وا لوبق ناد اش یخد ندنانا

 ردنا باعیتسا درکاش ۳۰۰ صوصخم هثانا فرص

 هرو هییرح نونف .ردراو یخد ىلا بتکم رب |
 -راوح كنهردنولو ی هیعسر باکم دناع هتلود یک 1

 یهدهردنول .روننلوم یرابتکم یو د شو ها
 ماود نادر اه نوع مراب ه هنادشا باکم

 ء هلج نآ زاو یسهینفو هلع تاج .رودیا

 ةنسلا «ایفارغح «تثیه «رشبلا لع ؛ایک «ضرالا

 راثآ «تعارز «تاناویح مع « (ایسآ یعب) هقرش

 كنرنکا ندرلتمج وو «یرلتیمج هراس و هقبتع
 . ردراو یراهزومو هنانتک صوصخ هننرایدنک |

 - دصر یهد (عونیرغ) عقاو هدنجراخ كټ هردنول

 یعقوم تاهاخدصر و رزلکنا «بولوا روهشم هاخ
 یخد تعابط نف .ردراشقا ذاخلا لوط ًادبم

 میسج كپو قوچ كب "بولوا یرارا كپ هدهردنول
 قف هلراهتښغ زسدح و شات؟ یک هدرا 4 عبطم

 هداند ار دز دنا رشن هتوقوم لئاسر یداو

 هردنول رهنزغ ندا فرصو عبط هند هدایز كلا
 كس رهزاد و یجاور كرانو ۰ بولوا یرلهتښغ

 .ردلوقع یازناهلو یعسو
 «بولوا هدنددع ۱۰۲: ی.هرخ تاسسّوم

 هناما ۵۳۷ «هناخراعو هناخهتسخ ۱۸۱ هدننایم ران

 یلیصحم كن راقجوح ارتف ۳۲۲ «قعج هقدصو

 تادراو كنعوم كلرثن و .ردراتمج صوصخم هایت

 .ردهدنراهدار قنارف نویل» ۱۰۰ ی.هونس
 یرهش یجنرب كلا كايد هردنول هعبانص

 ماهغنیمريب و رتسجام تا هرتلکزا ردق هل ره «بولوا

 «هدهسیا یرابا اهد هدمیاذص ضعب یرارهش یک

 هنسهحرد كیهردنول هن هلرظن طق تیموم

 هدنجراخ كرېش یغوچ كا كراهعراف .رازامەزاو
 عساو هدنفرط قرش صوص ایلع «بولوا
 - انص تالومم لیک لا .رردبا لیکشت هاو

 فصار

CN ن و ل 

 فلت «هلطسا «قاحب «نیلرو و ینیچ :یسهیع

 رروباو «نافرس «تارهوجم «تعاس «رنیکام
 « هبغاید داوم «تاحوسنم كرا «یلازبھج كراز و و

 .ردنرابع قدهراسو هربب لک «تارکسم «رکش

 هقناب . ردقوچ كب یرلهعئاب هزبس هدنرراو

 یزکر م كضرا *هرکهردنول هج هبامرسو هک الماعم
 و هسعفان روما هده چ تاءطق «بولوا هتک

 -رش نانلو مدهیسج تاثیشت هج هراس و نداعم

 درک .ردنرابع ندنراهقناب هردنول یراهنزو كراك
 اما و نیجو دنه كركو هلیفررط

 «یاج « بولوا کاش را كم یه رب ۶ تراج هاا

 راطفقا یک هعونتم تارام « ٌواقاق « دوبح «هومهت

 ولو «ردهردنول یرازاب زکر كننالوصحم هدیمب
 «قوس ههردنول ندیرغوط تالوصحم ندلببق

 ره كاپور وا

 AN یاوتش IN مسقت هف رطرره ندارواو

 هسیا یناجارحا «بولوا زواحتم یتنارف رابل« ۳
 قرف و كتالاخدا .ردنود ندقنارف رالم ۱ )

 یراکدشا السا كنيلاها نوبل ق ترد

 یالوط ندتالرک E یاهو
 «ریفیص ۳۲۵ ۰۰۰ یونس هدهردنول «بولوا

 ۸ ‹ زوموط ۰ «نوبق | ۵ ۰

 نویلم ۱۰«یغیلاب نوموس نویام ۳ «روبط نویلم

 .رونلوالالسا هطروع نوبام ۲۰۰و توس ولک

 كاهرارلانازیم نزا «بولوا لدتعم ی.اوه

 یراقو ندرفص نیشیف و ۱۷ یبهجرد یلعدو

 راشبق قجما۰ رانوط اردان یرهن هسیماتو «رد ۲
 ترس یخ هده فد شءب و هلبوب اءاد

 یرلسس تي هرتاک زا لوس ۳0 .رولوا لتدشو

 یلبنس یغد تقو ینیدماب روما «بولوا قوج
 یرهق راف زسباسح تانهردنول « یکی ید: او اوھرب

 یدا یرلناموط یروک ندعم ناذیج ندنراقاجوا
 قیجا هد تخلي ةا ددر لر یاوه

 كب یغد یلوص .رونروک ر دان ك

 ا ر تر ا راف
 و یا دربش نوت مدقم ندنو .راردیا

 «نکیا نفعتمو ثولع كب ییوص «ندن کب دلکود

 نوص دره «هلشلاب رولکود هزکد ًاربخا
 لرش هن ءغل وا ریهطت ردق هحرد ر

 .ردقازوا قوح ندلاح 1 هلس هارد هب هيم ومه تڪ

 شن وکو اوه

 «هدهسیا ش



 ن و دل

 يک یک کشا ررواو ددعتم هدنرهن هیات

 یرلضمب و ندنتسوا یرماط كنها یرلضمب
 رهد ددمتم رک لاتا هل راق دنخ نردو لنوت

 یرهبارآ سوبینموارشبا هفرط رهو یرلاعخ لو
 هدنسهرا یراهفاسم قازواو یال كر مش «بوئلو

 كيب نوا هدیراهبارآ ارک .رلردبا لیست یطالتخا
 «بولوا قیشب راق كب یسهرادا .ردزراه یددع

 زر یر دروس یاب
 هربق هدرنامز تلخ هلا یدتسا لیفت

 یرلفرط رثک او یرارانک نالوا شلدبا قالا

 .ردقملم هراقاعس ینمی هراقلتتوق یهدنراوج ناالا
 ی ۳۰۰ «بولوا مقنم هبا ضق ۳۹ رهش نوم

 . ردراو یرلیدلب ساحم زواعم
 4 تب را هاو نو رطک ی ۱ تبهردنول

 دوجوملوا ندنطب ندنفرط رلبلامور كن هرتلکنا

 | دالیم هدلاح ره «بولوا نونظم ینیداو شفلو

 هجر لامور و دوجوم هدنرانامز ( مع ) ییع

 فورعم هلیعسا ( موینیدیجنول ) ای و ( مونیدنول )
 ی-هرادازکرم كن هرتاکنا ندنف رط رایلامورو «یدیا
 . یدغل وا ذاا

 و ها تم وکع «بولوا

 ۰ ىد اللا قخیاپ

 ۰۰ ییلاها هدنطساوا

۶ 9 ۰ 

 فهر نوت

 «بویلوا هدا ز ندیشک ۰
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NAE VS 

 ? 0Nو ٩ ۰3۱ ۲۲۰۱۸ ۶

 تبسن رب هکدتیک لهجو و .ردشلوا غلاب هترادقم
 رصع ر بول وا دق را ىلا هدهدیازتم

 رویلیثالک ۲ ینجهلوا غلاب هرلهجرد هن هرکص
London, Londi- دب ۰ 

 زیلکنا كنم رش و و نودیول

 هنسهدام « هردنول » ] .ردیرلعسا هم الو هج

EIR 
PIE ۱تك  (Londondery)هدنال را . 

 و هتدتلاا تسلوا 5

 ۱ هردن ول هدننامز ران وسقاص ولفنآ

 | یزک م كنىرب ندهقفتم تانک لکشتم هدد کا

 | ینرق یجندرد نوا كدالیم

۸ 

 ؛بولوا |

 یسلاماو ۱

 د «پولوا |

 رو تراص ندرلرب قلغاط نالوا هدنعاذترا هرتم |

 اف

 نو هل

 |۱۱ و لامش هرتنولیک ۱۹۵۰ ك(نیلبود)

 نالوا یانمه تو و هدنرزوا یرهن ( هلوف )

 رهشر, یزکم قاس هدنبرق لحم یی دنکود هلوک
 «ینایلهدروک ذمرهن 1 ی.دلاها ۲7۲۰۵ ۱۸۰

 .هقربافزب «یرهناخابد « یرهمانتکو د رقابو ریمد

 تاشیاو یراهاکت-د سوصخ هنلاعا انس ؛یرا

 >> . ردریوصت نایاش یراراوج .ردراو یراجن
 هرتءوایک عبس ۲۳۲۱۳ ید هرعطس هح اسم تارغ یعس

 قلغاط یسخارا

 «فالرو# «رادواح یلالوصح هیحلش .ردتدنم او

 یراریاچ یمنصو یرلاعم .ردهرئاسو نتک «هناتب

 .ردراویمهبلها تاناوبح یخ «بولوا قوح

Lun (۱ )لاعت كنج 

 ج | ندچغول
 هدنسیق رشلاعث هرتمواک - 9 و هدنتل

 لوط ۱۰۹ هللا امش ضرم ۲

 ٩۰۰۰۰ «پولوا رهش رب یزکماضق عفاو هدیقرش

 زوط للتیاک ناقیچ ندراوک ی هدنراوج «یسیلاما
 .ردراو یس هنا رب عنصعو یاجارخا

)10ng0( ۱ ۳كنتبالو كالس  
 عقاو هدنسیونج لحاس | نسوغن ول

 و هدنیونج یاهتنم كنس هر زج هبش (قیدیکلاح)

 ۰ ردیذک ۱۶ ۰

 قرهلوا

 قانلو هدههروا) كنور راطو نوزوا جوا نان

 8 رازفروک هربدنسک ًابرغو زوروننآ ًاقرش

 یرغوط ه قرش بونج ندسرغ لام .ردطاع
 ۷۹۱ یل كسكوب كلا «بولوا هرتمولک ۰ یو

 .ردواح یلهرق چاق
(Lunel) |هدنتلااتكوره فلهسنارف :  

 لاع هرتمولک ۳ طی( هاتنوم) و ۱ | لنول

 ۷۳۷۶ « بولوا هبصقرب یزکم هیحان هدنسیقرش
 «یرللودح ردفهتغامرا هنورو هزکد قآ «یدل اما

 قوچ كپ هدنرقو یاجارخا قاینوقو بارش ضایب
 یسهراذم 5 رویم ناقیج یسهناعسم تاناوبح

 ۱ .ردراو
Lons -le- Saunier ( 3 ۱ ) 

 و هدنتهج قرش تنهسنارف ۱ هبوسل نول

 (هدوژ) هدنسییونج قرش هرتمولیک ۰۰ كسراپ
 «یسیلاها ۹۷۲: «بولواهبصق رب یزک كد ا



 و و ل
N. 2نی ی  

 0 یراجت اشیا قلعتم هد
 هتروم) كيەسنارف (ض۵۲۱۱5) ۱ ۰
 تی(ینا) و هدنتلابا (هلزوم 2 لبوول

 رب یزکم اضق هدنسیبونج قرش هرتم ولیک ٨
 «یتکم یلخاد «یسلاما ۱ ۰ ۰ «بولوا هبصق

 نچ « كيابا قوماپ هللا هقاش ریصح و یهنافتک
 .ردراو ین راجم كاشياو یراهقرباف هرااسو

 ] هدکنیلف Leuvarden) )۱ ۰ ۱ ول

 تما ۱۱۳۰ اماده

 -وا رهشرب یزکم هكدتلای هزیرف هدنسیقرش لاعش
 نوشروق «رقاب مد «یساها ۲٩ ۰۱۰ «بول

 ؛ یرلضوح صوصخم هنلامتا رواو ؛یرهانکود "
 «یرلهشراف هراسوتارهوحم « نایتفس «دغاک «زب

 .ردراو ینراجت هرئاسو هرخذو

 هدنتهح برع كسراا ۵

 دان نا و 11 ۱ هروول

 هدنجراخ كرهش هلبتقو « بولوا یارس رب روهذم

 ندقلوا یناقالم دعوم كرایجوآ «قرهلوا هعلق رب
 هدنخشرات ۱۲۰ « نکا زاماراب هشيا ر هقشب

 .یدیشقا انلقرب هدنجم ا كنهعلق و تسوکوا بیلیق

 - وا ذاخما تک ندنف رم یرللارق هسنارف هدعب

 كنهلق روك ذم ینالخا كتسوکوا بیلیف «قرهنل

 عیسول هک دتک « « هلی -هوالع د هيب مناط رب هدنفارطا

 هنلاح یارس كوم رب اضردت «كرهدبا نیزتو

 لقت هارس و هعیطم یعسر یاهرآرب .یدرلشهوق "

 هنعاقجا تنهلع تابعجو سلام شعب «قرهنلوا

 كلا تباپوروآ هدنوک کوکو .یدشفل وا صیصخت
 روه ش٠ كلا «بولوا ندنرلارس عنصم كاو نیز

 یرلهحول و مد قوچ ر, ندنراثآ كنارورنه

 .ردیواح

 .وهج ( تسوحاسم ) تی هعمتحم ۱ لوول

 -یف لامش هرتم ولیک ۸ ك( نوتسو ) و هدنتر

 روش رب یزک كنغلتن وق ( سکس ( هدنسپب

 ینیدنلو هدنرزواو ییلاها ٤۸٩ ۵٩ «بولوا

 رر دلبر وچ ندنفرط یبهلالش كنبرهن (قاعح)

 عاونا و ییاجوسنمو كیاباقوماپ هل هقرباف قوچ "

 | كلام هدیلامش یاقمآ ([0۲۵۱)

۰:۰۹ 

۱ 

 «بولوا هبصق رب یزکرم اضق |

 ی و ل

 روک ذم ربنو «یلاعونسء راسو رلتلآ و راهنیک ام
 .ردراو یلودج خاص هنئافس ریس هلبا

 یا تابار تەقىب ( 199۲۵۱۵ )

 SE كل سکورب و نوول

 « بولوا رهش رب یزکم اضق هدنسیلاعش قرش

 2 «هلتناد هلا ه رب ضا 0 یدل اها ۳۹ ۸۲۱ ۰

 « یرهقراف هتساشن ۱ زحا ریش

 و E تاناویح و هریخذ ؛یراهناخځابد «یرلنم
 .ردراو یلودج رب

 ( هروا ) تیهسنارف (1۵0۲:۰۲۰) 9 5
 وک ۷ تا مرور و هدنناا ۳

 هدنرزوا یر ( هروا ) یقرهلوا هدنلاعث هرتم

 و یسااها ۰

 .ردراو یر هقراف هرزاسو هلناف اق «هخوج

 هدناتس دنه اه ولد وخاب

 و ۳ ا 0 ۱ روهول
 ۱ . ردیعسا لسم

 ۔ارص هنسهدام « یوال » ] (۲۵۲)) ۱ یول

 1 هلروس تعج

Lewisهب هح وتسا  

 0 N ۱ سم ول

 کیا طورم هلخزر ر راط هدنرهرآ «بولوا

 REE رپ .ردکم ندعس

 یزکم . ردراو یسلاها ۱۸ ۰۰۰ «بولوا

 ( دیورد ) کسا ۰ ردیسهبصق ( یوان روتسا )
 .ردراو یمهقیتعرات | ضعب هلاق ندرا

 ا وقسوسک )تلناساسا 2

۱ 
 « بولوا هبرق رب هدنسیپف بوئج هرتمولیک ۲
 صوصخیلعوهلببتکمتیوزج ریو هلرت-انم رب كوس

 (هلویولهدساینبا) نالوا یوم هكنقرط توزج

 . ردروپشم هلفلوا نطو ك
 ۱ هال آ شود ول هبال )

 من EIS E ( ۱ یی ول

 ررادمکح قوجر یل آ هجورب هدایوروآ هلسا وب

 هرتمواک

 روده

 یرللارق و روطارعا انامل ا

 روهشم ؛بولوا بقلم هلیبقل ( رتولد ) یسیجنرب
 هدنشاب ۳ «بوغوطهد ۷۲۷۲۸ ۰ ردلغوا كنالراش



 ی و ل

 « بونلوا كبرشت هنفاروطاربعا برع ندنفرط
 ۳7 شلوا فاخ هشردب ندا تافو هنس یدرا

 جست 0 ترد ینکام هرکی هنس ترد

 ه( درانرب ) ین کب نانلو ییلاو ایلاتا .یدیشعا

 نایصع 4.لایموم ندنفغی دم راقج هصح ن دوستت و

 1 اب مت لتم هن راز وک ۰ هدنفی دل وط ؛بودیا

 هدف د یک .یدنا شا تافو را كوب

 ؛ ندنغیدلوا یخد کرا هلزبق رب « بوشلوا

 کیا و دمر

 | ر هد ۸۲۹ «نوجما قعراقبح هصح یخد هرلن و

 ۱ یخکیا
 طاقسا ینسیدنک كر هديا ناصف هنهلع قافتالاب

 یوم سلجم رب ندیا داقعنا ًاقامتم «هدهس اش |

 هد ۳ ARI شغل را داعقا لدن ندنفرط

 یرالغوا «هلنعشل اق هلب دمت یییسقن كنکام نکس

 : شف وامکح هنسح ًادیژمو ۰ ؛طاقسا ارن ) دنف رط

 دسح ه( رتول ) ندنراغوا هنس یتریا اذه عمو

 هداعا هتخت ندنفرط یول یهنامرج هللا نيب ندیا

 و ؛شلدیا
 .ردشعاتافو هدنرق (هنام) ندنردک هل ناصع

 هلبرلاغوا ۰ بولوا راد مکح رب ںدرتم و كشوک
 ؛ شل وب ,دزمکح قوی وا

 ییغرا هد ۶ ۰

 ر هدنلا یسهجوز ىيا

 لوقیچآ هندیازت یراددقاو ذوفت كنب رک هردو
 ( رتول ) یلغوا كوي هدقلروطاریعا .یدبا شقارپ
 یغوا نالوا ندنسیراق ی کما هدنفللارق هسنارفو

 . یدشلزا یناخ لراش قالساط

 نالوا لغوا یعچوا تبهجرتلافآ --

 ۸۱۷ كنيول یهنامرج

 قرش نوت كزتاود قاارف ناند هنامرح هلا

 ؛ شعانایصع هلتاعف د یش راق هنردب «بوشود قهج

 شلوا ببس هننافو كيوب هلنایصع كوص تیاهو
 یثادراقكجوک یثراق هرتول یردارب كوب .یدا
 | كنهسنارف کا « قافنالاب هلا لراش قالساط

 هر واب هنسهصح دز

 « هقاص هلرارب یهدنف رط غاص ثكنغامرا (نر)

 تحت یرارب نوزبرغو نرو « هربواب «هکنیرو
 .ردشعا تافو هد ۸۱ و ؛شمالب وط هنسهرادا

 راو ییغوا چ وا هلبرلم-ا 2 و یول «نامولراق
 .یدیا

 از هجرتلا فن[ اص ) یلغوا یچنکیا ت

۰ ِِ" 
۷" 0 

 لارق .هینامرج هرکص ندنردب يبول ( یهنوسف | یردب هد ۸۱۳ و ؛شاوا یلارف هنایتک آ نکیآ

 | یرالغوا کد » هدنکی دتبا تبشت هی بن

 | عوقو كديیول موقم

 ی و ل

 لدیا قوس رکسع هشرزوا هد ۸۷ «بولوا
 هدشبرق .( خانردنآ ) یلراخ قالساط یبهیبع

 قغللارق هسنارف هنرزوا قیبلاف وو ؛شعا بولغم
 «هدهسیاشمریک ههسنارف «هرزوا كما طبنیخد

 بولخم یرانامرو هد ۸۸۱ و ؛شماءهلوا قفوم

 «بولوا بولغم هرلنوب هنس یدرا .هدهسیا شا

 . ردش | تافو ندنردک

 ( یفول کا ندنراروطاربعا انا لآ -
 .ردلغوا كرتولیجنرب «بولوابلم هلیقل « جک
 لارق اللاتا هد a ٤ هدنرلخم رانا ۲

 هفلروطاریعا ندنفرط یردب هد ۸:٩ و ؛شلوا
 ؟؛ شلوا فلخ هننردب هد ۸۵۵ «قرهنلوا كبرش

 هلا هروژ لراش یهسناوورپ یردارب هد ۸۵۹ و |

 ؛شعاروب هکرت یرارب یهدنسهرآ یرلغاط بلآ |

 «هنیرزواینافو دلو الب كلراش موقرم هد ۸۰۳ و |

 یردارب رکید یلارقهنرول یهسناوورب نالوا یکم ۱
 هربالاق . یدنا قلیا ««تاقم هلا رتول یجنکیا

 لهابیع نالوا شا طبض یتاهقود تونم هل

 ۰« قرهلاچ هبلغ هلیقوس ا یشراق هنمالسا

 هد ۸۷۱ ۰ یدشٌعا جارخا نداروا ینیرایدنک |

 ندنفرط سیمادآ یبنرب یرادرابمول تونب
 . شعشیلاج هماعتنا ذخا « هدنغیدلروق «بولمت وط

 « بویمهلوا ردتقه « هدهسیا |  تافو هد ۰۵

 ح لارق هینوغرو «!بولاق یزیقرب زکلای .ردشعا
 . یدیاشمراو ه(نوزو)

 ` « بولوا فلم هلس2ل « روک» یسیعچوا --

 هدنخرات ۸۸۰ .ردیلغوا تزق كل: هج رتلا فن آ

 هدنفلارق ( هلرآ ) نکیآ هدنشا ٩ «بوغوط
 ۰ ( رعب ) هد ۸٩٩ و ؛شلوا فلخ هشردب

 یسلک ب لاف « كرهدیا قوس رکسع هبابلاتبا یثراق
 . یناروطاریعا هدامور هدنخرات ٩۰۰ «هنرزوا

 ندنفرطرجرب موفرم هد ٩۰۳ و ؛شفلوا نالعا
Jهلطاتسا ندةلروطاريما «بولتوط هد( هبورو  

 هنس یرکیو ؛ شماکج لیم هشیرازوک زباب |
 : ردشعا تافو در

 .ادناخ نایب ووا راق در لقارف یسیجدرد حب

 «قجوج» «بولوا یربخا كراروطاریءابوسنم هنن
 .-وا ییغوا ك( لوئرآ ) یهینراق -ردبقلء هلبقل |



Ciی و نا  
 كردن ‹هد۸۹۹ و ؛ شش وط هد ۳ درب 1

 ۔اریعا هد ٩۰۸ و یلارق هینامرج «هترزوا یافو

 هراراجم ندیا زواج هبهنالآ . یدیا شلوا روط
 یهقود هسفاص نانلوب هدنسامدا قاروطاربعاو ۱

 ه(هنوبسینار) «هلکرت قخش «بویمهلوا ردتقم هتمو
 .ردشع | تافو هداروا هد ٩۱۱ و ؛ شماکچ 3

 یغوا ك(روس) یسهتودهربواب

 SN TNE شوط هد ۱۲۸ ؛ « بواوا

 نانلو ییقر «بونلوا باتا روطارعا

 « كرهدیا برح یثراق ۰( لب قیردرف ) یهود
 سوبحم هنس چوا « بن یتسیادنا 3

 زاو ندنساعدا قارو اهاریها ۱ ۱ ندکدتا

 یعرکت اب ۰ هدهسیا شم رب ووق هل-مط رش هک

 ۳ « باو یشراق هدتفاوم و ناژ ۳

 «هنرزوایفلاخم كزوو ؛شعا ما یغارف ههجرت

 ۱۳۲۷ ۰یدا شلیا نیماتود رط نداسیلکی سی دنک ۰ ۳

 ردرابمول هدنالیم «بوریکهٍیلاا هلرکیعهدنترات
 یی( روق ود ریپ ) ءرکص ندکدییک ینجات یغللارق
 ۱۳۲۸و ؛شمریدتبا باخت پاپ هلیعسا هلوقینیعشب
 یفلروطارپ | کوب ہد نخ رات

 زوروفآ ندیکب ندنفرط نالت هد ۱۳۰ «هدهسا 1

 روطاریعا لراش یلغروبمکول هتبرپ و ؛شلوا "
 درهشودندن | هر هنس رب . یدیا شلدا باخت | 1

 ییعشب

 ابرت.وآ

 شمریدشا قید دصا

 .ر دش! وا فات

 یرالارف هسنارف

 انا لآ «بولوا بقلم هلیبقل (رنوبد) یدیج رب
 کر اد هدیراقوت ۰ ندنفیدنلو یخد یروطاریعا

 .ید

 ؛بولوا یلغوا كلراش قالساط یسعکیا-
 هد ۸۱۷ :بوغوط هد ۸٤١ .ردبقلم هلسقل (غ)

 EA بصأ هنغللارق هناتک ۲ ندنفرط یردب

 فاخ هنرد هدننللارق هسنارف هک هنس نواو

 . ردشعآ تافو هدهینیموق هد ۸۷٩ «بولوا

 یرلک هرد هدننامز « هلغاوا رادمکحرب كد رگ

 نامول راقهلبا یول یحچوا . یدرلشعاز زڈ ذوف قوح

 نو ك(لراش هداس) و

 كول یعکیا هجرتلا فنآ یوا -

A 

 قم یشراق هدارنوق یسهتود هبنوقنارف هلا نونوا

4 

 ی و ل

 هلا نامولراق یردارب هد ۸۷٩ « بولوا ییغوا

 هرتبو هنسهصحو ؛شاوا فاخ هتیردب ھم

 ۸۸۱ و نی یس رغ مق كن هبسا رتس وآ هلبا

 مارک هنسرب ندکدنابولغم یرانامرو هدنحرات

 .ردشعا تافو هلبا اضق لجا «نکیا هدنشاب ۲

 «بولوا یغوا كلراش هداس یسجمدرد ست

 « رحم ءاروام» «هلغاوا شفلوا هبیرت هدهرتاکنا
 یقح تدم لوط هد: رات ٩۳5۰ .ردیقام هلبقل

 ه (لژار) یسهقود هنوغرو نالوا شا بصغ

 ف(هنرول)ینیدلواشعا طبض كن ووا «بولوا فلخ
 یر یهدنامرو و ؛شمامهلوا ردتقم هصالطتسا

 شا طبض ندراشیر هقود لغو یص كموسوک

 ندنفر ط (دلارام) لارف هف راعاد اقامت «هدهسزا

 سراپ نالوا ییقرو نی هد ٩ «بولسوط

 هرکس هنسربو ؛شفلوا ملست « (نالبل غوه) ینوق
 ۰( غوه ) ىغلەقود نژالو هدراشبر ی هدنامرب

 ٩۰ .یدعفوا هلم ییبس ءهلیطرش كما كرت

 .ردشا تافو هد( سعر ) هدنخ رات

 «بولوا بقلم هلیبق

 «بولوا فلخ هنرد هد ۹٩۸ .ردیلغوا ك( رتول )

 «هرکص هنس رو ؛شقا طبض ی( سعر ) هنسوا

 ولراق .ردعلا تافو دلو ل ؛نکیآ هدنشاب ۰

 تیک كو هدهسنارف كن هلالس نادعب و

 ك ( تباق غوه ) نالوا یروما ردم «بولوا

 « لی » ییعشب و

 ینیدنلوا میت ندنفرط هشنالب یسهجوز هلیقوشت
 ردنو:ظم

 «پولوا بقلم هلیبقا « نامشیش » یسیفتل ۲ -
 «بوغوط هد۱۰۷۸ ۰ ردیلغوا كليف یک رپ

 شما تافو هد ۰

 شبا زواج هبیلارمکح قوقح .یدبا شلوا فلخ
 هرتلکنا « لیکتتلا دعب یترلکپهرد ضعب نالوا
 یهدنامرو نانلو هدنطبض كنبرنه یجترب یلارق

 بولغم هد ۱۱۱۹ «هدهسیا شعشیقلاق هكا طض
Aبوشیلاح ەرىك یتوق كن راک هرد » 

 .یدیشغا داجا ینلوصا یحاو یثراق هرلن و

 مدآ رب ردم و مکح هدنم"ا ( رژوس ) یلیکو شاب

 .یدا

 «بولوا قلم هلیبقل « مک یسیجمدب 1

 هد۱۱۲۰ .ردیلغوا كديول نامشیش هجرتلا فنآ

 هش رد هد ۴



 ی و ل

 هد ۷ تافو هد ۱۱۸۰ «بوغرط

 یثرات هو یار هنایماش «بولوا فلخ هن ردب

 «بودبا طبض یسهبصت ( یرتیو ) و ؛شعابرح
 نیک ۰ * نانلوب هدنجما « هاکم ر و شن آ هنساسیلک

 « هل بن ز كمربدتا وفم یتهانک وب .یدنا شقاب

 ٤ جک ندکد تا فالئا هر هدوم ی رکسم

 ندنسومات .یدشعا تدوع هب هسنارف هد ۱۱ ٩

 «بودا قیلطا ین ىن هرو ولا ی«هجوز کیدا هپش

 هشرزوا یسراو هبدهع ۲ هرتلکنا كنیداق و

 هبهرتلکنا رلرپ قوچ رب یغیدلوا شمریتک زاهج
E. 

 بلف یورو كنيجدب ییغزکس -
 .ردبقلم هلمبقل «نالسرآ » «بولوا ,لغوا كتسوکوا

 ؛شلوا لارق هد۱۲۲۳ «بوغوط هد ۷

 هلرلرب ضعب ناناو هدنلا دا رازملکننا كن هسنارفو

 و .یدشعا طض یرلف رط شک ۱ كقودکز: ال

 ( هیسنایتوم ) هد۱۲۲ هدنسهرص یاحوتف

 هلا ( هشنالب ) یللمتساق" .ردشغا تافو هدنرق

 هک.«یدیشلوا یدالوا ۷۷ ۶ بودنا جاود زا

 .ردسیول تنس یرب ندرلن و
 «بولوا یغوا تل هجرتلا فن ] یسیجنزوتط --

 (ینولتنس) هلیسلوادودعم ندهزعا هدندنع رلکبلوتق

 « بوغوط هدنخشرات ۱۲۱۵ ۰ ردفورعم کد

 99 شلوا لار هلتاصو هككندهدلاو هد ۰۹

 ؛هرکص ندکدتا حالصا یهلام و هیادع روما

 .ارف هرتلک:ا نالوا یسماح تو و ینوق ( هشرام)

 كوس رب هدعب و ؛ شلك لاف «ككرهدنا هيراح هلل

 « هش رزوا رذن ییدتا «بولوا التبم هفلهتسخ

 هرصم «بوشیریک هنبرفس بیلص لها هدنکیدشلسا
 «هلتع نع

 .ردشعا

a3 5طض یهروصتم و طایمد  

 ۱ دیار هل رز دارت کیاو بولغم ه دعا «هدهسیاشعا

 ۷ ًابرق ىع تم Nes a e «بولوا ربسا

 ؛شلی هراتروق ینیدنک هلتاجم دف قنارف نویلم
 نادتماقا هس ترد <« دارهدک هسدق ندارواو

 نوغارا و سا ها هدنن دوع هب هسنارف »۰

 هب هرتلکنا ٤ بودیا هدهاعم و هلاصم هل رالارق

 زسنارف یغیدلوا شعا طبض كنیردیو ك دف

 ینالوط ندنتسهدلاو و « هداما ینقاطرب تنم راز

 دیفک ندشارو قوقح ضعب نالوا هجاناپسا

۰۰۳۲ 

 ۲ ههرادا نسح <« گر هدنا تننما هرلمدآ لاوحالا |

 Es یخارا ییدرو ؛اعال ادم ین رلقافنا ۱

 ۱ یتسیدنک « كر هدیا هپش یتتنایخ كب( ولاب ال ) لاسدراق ۱

 ی و ل

 اب هد ۱۲۷۰ هلیضوشت كنبردارب .یدبا شما
 هتساوت « هلثبشت هنیرفس بیلص لها یعکیا رب
 "«هدهسیا شلوا لئا ه رلتیبل ااف ضمب ادتبا «بوقبح

 ۱ مش كنب es و یسمدنک ؛بولوا HN هدمإ

 هد ۱۲۹۷ . یدضشلوا كالم ندن وءاط یمظق

 هدن ۲۵۶ كسوتسغا « بولبرو رارت 0

 نابهر رب هاتتسن هنمان

 .یدشعا لکشت قرط

 « بولوا بقلم هلیبقل ( نتوه) ییعاوا -
 «بوغوطهدسراپ هد ۱۲۸۹ .ردیاغوا الب بایف

 و هراوا هد ۰۵

 ۔امز ینالسا .یدشلوا یلارق هسنارف هد ۱۳۱ ٤

 قوق- یرلقدلوا شغا باغ یشاط ناکداز هدنن

 یگراقییدنک «بوذیریک هدادرتسا هدننامز تای و

 یشراق هنسهقود ( هردنالف ) زکاایو ؛ شءامهروط

 نوجا كرادن یتنراصم تیبرام وب ؛بودیا برح
 هرداصم یتلاوما كراب دوم و دسزت یرلیکر و یخد

 . یدشعا

 وا یلغوا كاراش ید یسجنرب نوا --

 ۱۷ و ؛ ششوط هد( هژرو ) هد ۱:۲۳ «بول

 هنایصع فورعم هلیسا ( هیرک ارپ ) نکیا هدنشاب
 و « شا نایمع ندیکی هد ۱4۰5 «بوشیراق
 هنوغرو «نوجا قلا روق ندنازاح ینردلوا تحسم

 كلارق « بودبا الا هننای ك(نوبل
 هلدوعق هتخ هد ۱۱ .یدشلاقهداروا دادهننافو

 «كرهدیا وغلا نتقوقح ضب تاکداز ودییزت یرلیکریو
 مرلنادناخ فورعم و ؛ شا ریکلد ینسهعبن نوتب
 لومو هیامورف « هلبا ديعبت یرومأم بوسنم

 .ردشعا تافو هد ۰۶

 پیلیف) یسهقود

 و راک كتاود هد ۱:۰ .یدبا شمریتکل اخ

 كراش یمهقود ( یر ) یردار یدنک ی ناکداز
 هدنرنب « بودیا قافتا هدنه لء هدنتک یار

 كرلقفتم «هركص ندقدلو عوقو هبراع]رب زسهجت
 هنر ره و « قرشولوا یربآ یربآ هلرب ره
 « كرهرو قوقحو یضارا هدایز ندتک تانیآ

 ره هدالرر دد «یکییدتیا مع یر دارو ا

 ناتلوم لکو شاب .یدشلیا اعا هلتروص رزب ینقاطر



 ۳ ۳ ۷ اب ۵ مس

 ی و ل ۱

 .یدیا مدآ رب راکلبحو رادغ .یدشتوط سوی
 -ردشقا تافو هدنخشراا ۳

 هما 6 یسابا كالم » یبیعتکیا نوا 2

 نایلروا و یورو كلراش یجشب «بولوا بقلم
 « بوغوط هد ۱:۲ .ردیلفوا كلراش یسهقود
 یهفود نایلروا ادا .ردشعا تافو هد ۵

 ل(وژوم) هدنسانما یتوابسكاراشیجزکس «بولوا |

 « قرهشیقلاق هنساوعد تیاصو قح یثراق هبانآ
 ربساو بولغم هدهراجم ا هلبرکسع كلارق ۱

 ییبس «هرکص ندتدلاق سوبح هنس چوا «هلغلوا |
 شفلو هدتکرح نسح عل ايف « قرهنلوا هبل |

 هرب كلراش یجزکس ندبا تافو هد ۱٤۹۸ و |

 ینغل هقود ناليم هد ۹۹٤۱و ؛شاوا یلارق هسنارف
 هلا دناندرف كياوتق یلارق ایناپسا هد ۱۵۰۱ و |

 هلکن وب «هدهسیا شما طبض ینغللارق یون ًاقفتم
 «بول و عوقو ه رام هدنرانی «هیخاک یسهرصهعساقم

 هنوک رب هدایل تا « هلغلوا بواغم هجرت بحاص

 یهدهاعمنالوا راد هنفج هيل و هدنساوه د تکا

 E هنس چاق رب اذه عمو افا روب هاضما

 لخاد ه هیقافتاتثیه ندا لکشت یراق هرایلکیدنو
 انا هرام « هده يا شلکب لاف هءفد و «بولوا ۲

 و فراعم *ییاح و لدا . ردشلوا لوتفم دن 8
 .یدیا ییوبحم كنس همت «هلغلوا رادمکحر میانص ۱

 ینلخآ وسنارف ین « ندنیدلوا یروک د دالوا ۱

 . ردشلوا ۱

 .وا بقلم هلببقل «لداع» یسیعچوا نوا د - |

 هد ۱۰۰۱ ۰ ردیلغوا كنرنه یجتدرد بو

 هیرام یسهدلاو هد ۰ «بوغوط هدولبنتنوف

 هدنشاب ۱۶ . یدشلوا لارق «هلبتاصو گیم دم

 هنسر, «بوقیچ ندتیاصو «نکیآ
 .یدشع|جاودزا دقع هلبا ( هنآ ) بوسنم هننادناخ

 نالوا یروظنم كنسهدلاو هرادا روما ادا"

1 

 ااةنواا هر

 هد۱ ۱۱۷ «بولوا هدندب كټابل تار هدنعسا ( نیش وق)

 روح هماءق هنهباع كوب تکلم نایعا «ندنکی دتنا

 هلیناف و عوق و كبو هد ۱ تا :یدراهل 1
 تور

 ی و ل ۳۳
 شملکچ هتیکن ۀشوک یرب ندندیعبت كانینیجم وق

 «بوالشاب هفعثیراق هر وما قدنکب یسهدلاو نالوا

 ؛شمریتک هروما سآر یی( ویلشیر ) روېشم
 یخحچوا نوا «ریارب ۳ هنشاب شیا كوو

 بسک یقافالراپ رب هداملا قوف یرود كنيبول

 نارود هدنشال روع رلشبا ًاحراخو الخاد «پودا

 ا هرلتیبلاف قوج رب هسنارفو ؛شمالهاب هک ا

 قاط رب .یدبا شعشلیا یبقوم هجاپوروآ «قرهلوا
 لر هيم هکح ینتبقفومو رادتقاو توق كول شير ارک

 1 هل یار ك( نري ) یردار كلارف

 یرولعاربعا هبنانآ < هللا لیکشت هیقافتا تره
 ۰ هدهسرشع | قاغا یخد هلا ارق هام ساو

 مادعا كنایعا ضعب نالوا قایآ كواو ینن كنوتساف

 هدهنالآ .یدبا شفل ||یرا هدتبو «هلیسفلوا
 واتسوک ) نالوا یاتم و یسیعاح داران اتسنور

 زونوا E کک ندننافو ك ( فلودآ

 «شعارترا هراحمقوجرب «بوشپ ريک هه راحم كلەنس

 هدهاعم رب عفان ههسنارف و [ ارز ماط رو

 رو وياشير هد ۲۳ ؛ نکیآ هرزوا قفل اضعا

 تب .ردشعا تافو یبول یججوا نوا هرکص هنس
 درجیفلقلراپ كنبرود «بولوا رادمکح رب كشوک

 لقا لداع تح . ید ندنرادتفا كنویاذیر

 ندنسهغوط نکیا هدنازنم جر,سفت قجمآ هدییقلت

 هدهسنارف .یدیذعوف ینرک یدلو «بولک یرلپا
 كور هنمان كع ص ترضح هدنشب نوا كسوتسغا

 لماح كنسهجوز لارق وب یئدام یبارجا رایالآ
 نيش تدام وو ؛ شا عضو لیت سانم یسلاق

 . ردشلل وط یعرم ردقهرانامز
 نونعم لناونع « كو » یدیجدرد نوا --

 یحعچ وا قوا - ردشعوط هد ۱۰۳۸ «تولوا

 یسهدلاو «نکیا هدنشاب شا .ردیلغوا كنیول
 « بولوا لارق هلیتاصو ك ( هنآ ) یایرتسوآ

 «هدهسیا شم*یچ ندتاص و 6 نکیآ هدنشابچ وا نوا

 ك( نرازام ) لیکو شاب قباسلایاک هرادا روما

 یشراق+هنارساو هنغلروطاریعا انا آ «بولاق هدنلا

 2 لهدهاعم نانلوا دقع و ؟ شلنارف رلتیبلاف شمب

 كزاارق هبنایسا بول یجئدرد نوا «هنیرزوا یرب

 . یدباشعاجوزت ى هزرتهرام ) یایرتسوآ یزبق

Yor 



 ی و ل

 « هنرزرا یلافو عوقو ك( نرازام ) « هد ۰۱

 و رهام «بونالشاب هتمیوکع یارجنآ یددنک ینول

 3 ج هلبا هراس لامو و هلیت واعم تاکو ردتقم

 قفل و هدتلاسم

 و میان صو «مضو نناوقو تاماظن لزوک «كرهرو

 شقازآ يرايكريوو کک
 نالو یرد ئاق هد ۵۰

 هب هی ادتاحالصا یتوقراو «هلتوف

 ۶۱ تمدخ هنسفر" كيرا

 . یدیآ

«۰۳ 

۱ 
۱ 
 أ

1 
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 | ایناپس
 | E ¢ هنبرزوا ییاذو كلذ یګدړد لارف

 ( هتوق هشنارف ) هللا (هردنالف ) نالوا یزاهج

 | ارح «ندنکیدلریو «هدهسیا شبا بط ینرلتلایا
 جوساو الف هلبا هرتلكنا ًارخؤم تج آو ؛شملآ
 « ندنرلکدتسا قافتا هلا اسا یثراق هنسیدن؟

 هداما ییهتنوق هشنارف ندتلایا کیا روک ذم ینول

 وا هللا هنایسا «هرزوا قعوط ییهردنالفو كما

 تیدرتلک نا هدعم ٠ یدشعت وب

 هراتیبلافقالراپ «كلرهدیا قوس رکسعیئراق هکتلف

 هد هلبلارف هشنایسا هد ۷: « هلغم رب دنایوآ

 یثراق «هسنارف یسارب غرودنار و یروطاریعا

 ؛ پولاچ هبلغ هنسهلج ټول .هدهسراشغا قافتا

 « یک یدتیا طبض ندیکی ییهتنوق هشنارف
 « هللا الیتسا رارب قوچ رب رکید و غروبمکول
 یرفظم ویو ؛ شما دقع هدهاعم هلو ییدتسیا
 .یدشلوا قعسم هتناوتع « كوب » هنرزوا

 یریاز» یالوط ندنفل وا ریقحت كنغارب هسنارف
 .یدشلرط هەر « قرهتوط هبوط یلهوذج هدعبو

 شم نالوا شلرو هراناتسنور هلیتقو هد ٥
 «ندنفیدل | یرکییسهدارا (هتنا) «هلىا وغل ینارامتما

 ه هدنجا راید «هلکر یی هسنارف رنهو ملع بابرا رثک |

 ؛ شلوا ررضتم هسنارف « ندنرکدتا ترچه

 ۳ هلل ر وطار اسال آ یثراق هنسیدنک ًاقامتم
 hl داةمنا قاغا (غروبسغوا) هدنن هلراف و

 «هلغلوا لخاد هقافتا و یخد هرتلکزا 2 زا رب

 «هدهسیاشعارق ًارب هسنارف «بولیجآ برام ندیکب

 ۱۰۷۱ .یدیشمامقیچ هعترب هد ارهدیا اف رحم

 «هلینافو عوقو كلراش یعنکیا یارقهسنایسا هدنخرات

 وونآ یورو كن ول یجندرد نوا یخ ناسا

 یثراق هب ین ول ناکا :RR یسهقود

 | « یابرام تئارو » «بولوا لصاح لود قافتا رب

  ردحلوا ۱

 قموکحرود أ «هلبا نیم یغلف رطم

 . ردیامز قالراب كا كنتلود هسنارف |

 ۱ یندسح تیهراس لود ینایقفوم وو ؛ شلوا لئات

 اح یاصوا,نالوا |

 ی و ل

 رازسنارف «بولیجآ رلهبراحم هرص رب فورعم هلیسا

 هرل مشد ردقو هدمبو «لئان هرلتیبلاق شعب ادتبا
 بولقم هدهراع چاق 2 یثراق

 باوج هلریقحو در هدهنسعا بط یطصو ؛شلوا

le 

 ؛بویع هدیا تم رو«

 ضم ندیکب « كر لک هتربغ تام « ندنکیدلرو |
 رب هلا هدهاعم نالوا دتع « هلغاوا لان هرلتبملاق

 «دامقاهنتخت هیناپسا یوروو ؛شعارق رارب قوچ

 و یسهریزج ( رت ) هد هث یاتبمآ یجآو
 هبهرتلکذا یرلرپ شعب یک یزفروک نوسدوه
 هرکص هنس کیا ندهدهاعم وب ۰. یدنا نشعا دارت

 هدیلورو کا هل اغوا «بودبا تافو هد ۵

 شب" ندنرلف دوا شا تافو لوا ندنسیدنک |

 یناخ یوا نم نوا یسهداز دیفح نانلو هدنشاب

 نروس هنس ۷۲ كنبول یجندرد نوا

 ؛بولواروهشمهلک د « رصع كوب»
 هلا راشم

 هد لوب هیدید و تاراد و یسقرت كفراعمو مولع
 و دیشرلا نوراه « كرهدبا رلقل راک ادف قوج كب

 ۰ هل قفل ول هدتکرح رب رریدک ۲ ینیرود رلیکمرب

 «هئوسو «ولآ و «نتنوفال «ریلاوم «نیحار «ینروق
 «هدیرحو یسارعشو ابدا مظاما تنهسنارف یک نولنف

 لاجر زسنارف كوب دا هدصوصخ رهو هدعیانص

 زسنارف هدباس و قجنآ و ؛شعشیت هدننامز كنون

 قح رب هدننیب یما اوروآ نوت یبندمو تاسدا

 مزال Ea كوس رب ی ۰ ردشع هعازق مدقت دقت

 كو هتکاع *هرادا «بولوا زت

 .یدبا راو یتراهمو رادتقا رب
 یمدرد نوا هجرتلا فن آ ییعشب نوا -

 هد ۱۷۱۰ «بولوا ینلخو یسهداز دیفح كني ول

 كيلف یسهفود نابلروا هد ۱۷۱ هو ؛ شن وط

 ندقدلوا لصاو هدشر نس «بولوا لارق هلبیاصو
 هژتفص لکو كدهننافو یہا یوم یخد

 ۳۳۲۶ نال .یدشعوط هدهرادا سار
 یی هد۱۷۲و « حوزت یر كسالست

 هتلاکو شاب یییرولف لادراق نالوا شلو

 . لارق ناتسمل نانلو یردب ناق .یدشعا بصن
 كتسیدنک «بوبمهلوا منام هنطاقسا اسالسیناتسا
 لاصعساو ساقلا ندایرتسوآ ینبصن هنغل هقود هنرول
 .هریواب هدنلالحنا كنناروطاربعا هينا لاو ؛شعا



 ی و ل
 لاما هکمردتا باغتا ی( ترلا لزاش) یر

 هلیما لراش یجند كنو « كرهدبا ذوق

 ًاعجرت ه ( هزرت هیرام ) یزیق كروطاربعا قوتمو
 یس هنعوطهدنعقوم هنس یاو «لاصعسا یافت

 «بویم هنوط یو هدایز ندهنس ۹ «هدهسیا شا "

 «هلتموصخ نالعا هنلروطاربعا «هرکص ندنطاقسا

 رار ضعبو «زواجت هنیرارپ یهدکنلف تیایرتسوآ "
 ییدتاو ؛ شا با هدالاتا «هدهسیا شع اط

 .یدباشاوا روج هکرت یرار ینیدنازق هدهدهاعمم

 تیایرتسوآ ؛بوسشیراق هبهراحم كلهنس یدب هدعب
 نالعا یراق ه هرتلکن او هسورپ قرهلوا هدنهل

 ناتسدنهو هنیوحم كنساغود زسنارف «هلکغ) برح
 ك ەرتاکنا كنتاکاتسم زسنارف یهدلامش یاقآ و

 ( هنرول ) هدننامز .ردشاوا بیس اک هنطبض ۹

 ی-هر.زج هقیسروف «بوخ ههسلارف ترا ی. هطخ
 جارخا ندنغاروط زسنارف راتوزجو طبض یخد
 .یدبا رادمکح رب زسرادتفاو كشوک .ردشفلوا
 یل آ نوا ینورون « بودبا تافو هد ۷ ء
 .ردشلوا یناخ یول

 قلخو یورو تاهجرتلا فن آ ییجنتل | نوا -
 كنندج هد ۱۷۷ ٤و ؛ شنوط هد ۱۷ ۰ «بولوا

 هب همینع تاحالصا قحم هسنارف هلیسهرادا ءوس

 «هدتنامز رب یشیدلوا شلک هلاح رب قج هلوا جاتح

 یغیدلوا كشوک كم یسیدنک .یدشعا دومق هتخت ۱

 ندقوقح قوچ رب «ندنیدلوا قبیل نسح «هدلاح
 شعازق یتبم و تینما كنيلاها «هلا دب فک "

 ¿نم سلاح اط رو الکو تئیه رب ندرلمدآ 1

 یرلکدتا بیترت دكرلنو رک ندکدتا لیکشت ۱

 شعب كابر ةفئاط هللا ناکداز هدننایم تاحالصا
 «هلیلافغا كرلنهادم یهدنفاراطا «هعنقوط هنقوقح

 ۱۷۸۳ ند۱۷۷ ۸و ؛شقیغاط ییهروک ذم تثیه _

 نالوا شما نایصع یثراق هبهرتلکنا «دادهتخشرات |
 شعب «بودبا مدراپ هنسیلاها یلاعش یاشصآ

 هنلالقتسا تیهعمتحم كلاعو «شعازت هیرحم تابرا+ "

 سا «هجلک هبهلخاد روما قحن .ردشا تمدخ |
 كنلود «هلنمامهلوا ردتقم هلامعتسا نسح یهرادا
 هدراچ رب «ندنکیدلک هلاح رب اف كب ی.هیلام روما
 .اها نایعا هدنخرات ۱۷۸۷ «نوجما قلوب حالصا

 رلنوبو ؛شعا دقع یوم سلج رب بک ندیل

o یو ل 

 «هدهسدآ شلرو رارق هدست دكرلکرب و ندنف رط

 كحهر و یرلنوا ا هشدسزت دارلکربو لاها

 نایمرد یتغیدلوا یرلقح هکمرو رارق كن اها ۱

 ؛شلواروبحم هنعج یوم سا رب هد ۱ ۷۸5 >|

 هللدبت ییهرادا زرط هدنداقعنا یجنرب ساج و و
 شتا لوبقلاحرد یرافیاکت لارقو ؛شمر و رارق

 دلرکذو «بولوا منام هعلارق هلرایکه دنفا رط «هدهسیا

 .یدشلدبا دیعبت ( رکا ) نالوا یجورم یجنرب
 دن یک كنزوع هروک ذم ةنس هسیا تکرح و

 یو . یدیشلوا یدوم ینطبض كن( هتساب )

 كرهشیکد هرادا زرط هلروهظ تالکشم فاعتم

 .ردشعا تافو یخد لارق

 یعنتلآ نوا هجرتاافنآ یسیجندب نوا --
 هدنخرات ۱۷۸۰ تولوا لغوا یعکیا كنيول
 .ردشعا تافو هد ۱۷۹۰ و ؛شنوط

 كنيول یتا نوا یسجزکس نوا -

 ۱۸۲ ؛ و «شثنوط هد ۱۷۰۵ «بولوا یردار

 كنسهدازردارب هلردار . ردشعا تافو هدنخرات

 «بولآ یتاونع لارق هد ۱۷۹۰ «هرکص ندننافو

 .یدشف وا قر دصا ید ندنفرط هدنحأ لود

 یناخ لراش ی وا یردارب «ندننیدلوا یدالوا

 .ردشلوا

 یرللارف ناتسراج

 : ردشکلارفییآ هلیسا یول هدناتسراجم
 «بولوا نونعم هلساونع « لوس » اونو رپ

 یلغوا ثترب وراه .یدا یلارق ناتسهلو ناتسراجم
 هد ۱۳۲و «شنوطهد ۱۳۲ «بولوا ینلخو

 « هرا بل هناوایسنارت . ردشلوا لارو ناتسراج

 «بودنآبرح یثراق هران اتو هرلیلقالفا «هرلتاورخ

 طبض هیچ الاد ندرلاکیدنوو ؛شلاچ هبلقهنسلج
 ۱۳۰ .یدا شا

 لوا یردارب نانلوا لت ندنفرط یو یسنرپ

 هد ۱۳۷۰ .یدشلآ یماقتنا كن( اردنآ) یارق
 هنرزوا یافو ربع زاق یعغچ وا نانلو یسهعبع

 . یدشفلوا هلاحا هنسیدنک یخد ینللارق ناتسهل
 هک یدشقارب زق یا «بودیا تافو هد ۷۲

 زاهج هنیراجوز یفاتسها یرکیدو یناتسرام یرب

 .یدراشمرونوک

 هتنرات هلبا هڼاژ یسەجوز هد



 ی و ل

 ارق ناتسما هلبا نات-راج یبیهنکیا -
 ه(سالسی دال) یمتلآ یرد هد ۱۰:۱۰ بولوا

 ناخ نایلس ناطلس هد ۰ . ردشلوا فلخ

 « هلک | ف اف نس ەرومشە برا جاهم ییدتنا هلا

 تیک ل را .ردشل*و هدقاناطب رب , نکردیا رارف

 .یدیا راو یسهبرهصتبارق هل

 لارف هرب واب

 «پولوا یرهدع-ا و یخد ندنرللارق هر واب

 .ردشلوالارقهد ۱۸۲ ۰ و ؛ شن وأع هد ۱۷۸۰

 .ردیلغوا فیاییسقام ید

 ۱۳:۸ «هلکم ر و نادبم هنذوف كن داق رب

 یجنکیا یلفوا وب تخ «كلرهدباتغارف هدنخرات

 لاح دپای و ؛ شلوا رو بج هکرت هنالییسقام

 ردشغا تافو هد ۱۸۲۸ ۰ بو اشاب هداوزنا

 .وس و كن ابهر ةفئاط

 شعب . ردراو دار

 : رسا

 مع راثآ قوچ رب هدهرواب
 ر یځد تافلأت رئاسو راعشا

Luitp ran 1 ( ۱ ۰ ) كرادرابمول 
 ۷۱۲ «بولوا ندنرارادمکح | داری ول

 شمروسمکح كد هنس دالیم شی رات ۷ ٤ ٤ ندنخشرات

 ضعب یهدنونج كنا لاتا كن اروطارپعا مورو
 هنتلایا (هسناوورب) ثنهسنارف «بودیا طبض یرلرب

 لراش یشراه هشارع مالسا لها نالوا شما

 .یدبا شا مدراب هلترام

 كرادرابمول یخدو (106۳1::1 )۱ „

 ۵-۷ ین تیلوا فطر

 «هدهسلا شعا دومق هت هدنخش رات

 تریتب ول
 ار هنس زا

 فالتا.بوشود ریسا .هنبلا كدناریسن نالوا ییقر

 .ردشغل وا

A 
 © ترم

Louisiade ( ) طع رحم 

 قرش كنهنیک ی ی و

 هللا ۸ «بولوا رلهطآ كوك مقاط رب هد_فرط

 N هلا ۱2۸۳۲۰" و ینونج ضرع ۰

 كرا - رازولوا دتع هدنراهرآ قرش لوط

 «بولوا هرتمولیکم برم ۲۲۰۰ یسهیعطس ةحاسم
 ندنورحم هد ۱۷۰۱۹ .ردفصو قلاف یبضارا

 . ردشفلوا فشک ندنفرط ( لیونکو ) روپشم
 - اش یاقمآ ( [0هزعند»م )

 ريهاج تیهعمتم كلام هدبل ۱ هنایزبب ول

۰۳۹ 

 یسیفرث مق نالوا هداز ندنفصن 94 |

 طخ هروک ذم ةجرد یرغوط هرغ .« هوا |
 ۱۰ ¢ در هدیآ بقعل یموهوم |

 | یااطخ هایم مسق «بویلوا یخد یرلهپت قحو |

0 

 نالوا یرلبحاص یکسا «بولوا ندنسهیبونج
 ا ورد نوا ندنفرا رزننارف
 7 الاش «سازکن رغ .ردشفل وا هیعت هليوم هلتبسن
 ایت « هلبراتروهج ییسیسیم ۱9 ۶ و سا هلو

 ۳۳ هلا ۲۹۳ .رددودحم هلبزفروک هقبسکم یخد

 لوط ٩۱۲۰ هلا "٩۱۳۲۰ و یلامش ضرع

 ی٤ هحاسم «بولوا دتع هدنرلهرآ یرغ
 ۱۱۱۸ ۹۸۷ یسیلاهاو هرتم وایک برس ۱ ۲۹ ۰

 «بولواهدنغلن وزوا هرتمواک ۷۳ ۵ ییحاس .ودیشک

 چ

 ا لا و
 هدننروص هربزج هبش رب نوزوا مقنم هلوف چاق
 2 هقرآ هد فرط قرش «بوازوا ییقوط هونج

 اد رب شعازوآ هدجا للهرف ندنس
 «هدهسیا یلرتقچ یلیتنریکكب یلحاس لصاا .ردیا

 قرش .ردرغآ كم یساره «بولوا قاقاطبو یت آ
 « ینا یا » نمی ( رور لریپ ) دود» ندنتهج

 ردق هللامش ضرع ۳

 ضرع «هرکص ندکدننا بیقعت ینسارج كرہل و
 (رور دیر) بولود یرغوط هیرغ هل.طخ روک ذم

  لصاو هبهطقن کیدلکود هنغامریا ییسیسیم كنب ره

 .قامرپا روک ذم یرغوط هقرش ندارواو «رولوا
 لصاو هبیلامش ضرع ۳ °«كرآەديا بقعل یتسارح

 .ردئرابع ندنس هبلاد ك:طع رہ

 ؛قرهالشاب ندننصنم

E vy: 

 هرزوا مقتسم طخ هس «هملوا لصاو هیبرف
 ا ضرع ۲۲۳ «دارهنا یرغوط هونج

 ) و ردق هلحاس «هجآوا لصاو هنبره ( هنییاس
 ..قهج بونج هلیحو و .ردیا بقعل سارح كرېن

 1و زود ییضارا . ردشین؟ اهد قوچ
 ,ندسرغ لاعث هدایز اهدو هونج ندلاعش ؛بولوا

 .ردراویلیمرب هدنروص زافآواسح هقرش بونج
 .هدهفاسم نالواغلاب هبهرتمولیک ۵ ۰ هدتماتتسا و

 یرلغاط . .رویلو عوقو طاطحارپ كلەرتم هه قنا

 لاعتزکلاب .ردهدنروص قج هیمهنلوا قرف هلزوک

 9۳7-۳3 ا او یاس اکو خج
 زونوایمرکب یرلهافترا هک «روبنلو رادس هرص رب
 ق كنسيضارا .رردکید تب «بولوا هرتم



 دل یس هرس

 ی و ل

 و موق یراکدریدشیا كرار رکید هلبا ييسیسیم
 لوعم هب هرق ندزکد «بواوا لکشتم ندر ساک

 كراهنا و هلحاس ۰ ردتبثم هعخرالالع ینیدلوا "
 هرق راط یررب قلا كا نالوا برف هراارج

 ندرلقاقاطبو رلاوک شاریآ ندنربرب هلرلهچراپ
 .اضیف كراهنا هدنتسوا كن هةبط وب «بولوا ترابع
 یرهلرات یخماق رکش عساو ریلیتروا هللا وص هدنن
 زب زسناباپ هاک و زیکد رب زسرانک هاک هک «رویناو

 یخد تلهتبط وب . رونروک هدننروص دابا د مز

 هک « رونلوب یسهقیاع رلنامروا زس هلصاف هدننسوا

 قوچ كب یهراج هایم .ردجراخ ندوص اعاد "
 نالوایغامریا كوس دلا كلاش یاشمآ «بولوا

 دودح ادشا كن( هنیزول ) یمیظع رهن ييسيسيم
 و « ردبا نایرج ندنجمآ هدعب و لب

 لاعش یراکویب كا هک« بل آ رارهن قوچرب ندغاص

Eپکا و ندا قش هش وب کلم  

 لیزق» ینعی ( رویردیر ) نایال,وط یتسهراج هایم
 قال ) ناکود اکوب كرهلک ندلاعش .رد «قامرا

 . ردکوس یخ ید « قامریاهرق » نعي ( روید

 (انییاس) ناریآ ینسهیقرشو هییغ دودح كت
 ههنایزول فرط ررب هدكنرارهن (رویرلرپ ) هلا
 هلنامن هدنجحما كتکاء هقشب ندرنوب ۰ رددناع

 راما قوجرب روایکود هزکد هبیرغوط ندییموط
 صوص ا يلع و كن رلکوب ندراما وب ۰ ردراو
 دم «یک ینیدلوا یتوق كم یرلناضف كسي سوم

 هرلب راقوی قوچ ندنرابصنم كرا یخد كس رذجو
 . ردراو یا ردق

 نزاي «بولوا یتیوطر كبو قاعص یساوه
 ۱۱ نیشیقو ۷ ریس هطسو جرد كن هرارما نابم

 ندهلدتمم ےلاقا 2 ردقهن ره . ردهدنراهدار
 ندب رغ Ek و بوذح ایثک | «هدهسیا دودعم

 رعت ندرلوص نوغروط هلراراکزور قاجص نسا
 | كلام توطر ندبا لصح ندننرثک دراروایو

EEرو ا جاتا اوه ر صوصخ 4 هراح . 

 انشا .ندنسسهجرد اتش شرع ۰۱

 «نوهل «لاقترو هلیشماقرکش یلتیلک هدنرار نالوا
 ۳۲۴ هللا ۲۱۴ ؛رهویم راس و یلافش جا
 ر هلترڅک هدنررب نالوا هدنسهزآ ىلە رو

 لصاح قوماپیخد هدنرار یراقو ند جرد 3

 ی و ل ۷

 یک فور عبنم لصا 0۳ ی تا

 هرکص ندقوماپو جنب هللا رکش .ردیلوصحم یثماق
 ارثکا . ردموزواو رعم و لترك كا

 عساو كب یرهعصا نانلو هدنجما كراويق ى

 .رارر ولوصحم موزوایتیلک كب «بودبا طبضرارپ
 یرب هدایز ندنفصن كتکاع ءیضارا رلتامروا
 هقآ «قاوف «قادو شید «هشیم «بودیا طب

 توط ‹ زوج و یورس «دول وس «جافآ

 یرلعسا هجزب هلع "ءاتو صوص هیاقن مآ هلن راجاخآ

 نالواییو هرتم نوا شبو یعاونا داراعم| دوقفم

 لئور لا كتکاع

 هرتم قلآ شب ندضرا ؛بولوا زوط ادعم

 «ردشفاوب یران زخم زوط زفکونو زسنایپ هدیغاشآ
 «مشی «رولب .ردیفاصو صلاخ كب یرازوظ هک

 تاناویح .ردقوح ید یرلشاط E ذ یک لعل
۳ 

 -ردراو یخمق یاب عو رب

 تر دنت هک سرابو تاروق هللا ییا هايس ندهیشحو
 ا یس هصاخ قماقس ین ا «هدهسیا شا

 ۱۳ یا هلا ناویح كوك ر راک" هنآ

 هلیحاسم اقمآو یاناویح هاشم کوو قسرو
 اعد ینالبب كاكا «نالبب فار «هغاپمولپاق
 هرق سنج رب كوي ندروبع . ردقوچ یلارفح
 «یدنه یاس «یشوق وهو « نيهاش هلا شوق

 رلشوق ك وکو كدروا «زاق «یغژاط وص «كباکک
 كلا كنهمءتح كلام تكلم و هععلانص .ردیلتث

 - ود و هناخربمد جاقرب «بولوا ندنران انلو هدیررک

 قو یر هشر اف تاحوسنموتالوممعم هقشب ندهناتمک"

 ندشماق قلوفشم هحاشا كنسلاهاو ؛و هد

 .ردنرابعندنراضعسا كف وءای و چر هلیجارخا رکش

 كلاع هعج و «بولوا كلشيا كي هيا راحت

 یسهلج نام كنراما .ردندنرلیجترب كلا كلهعمتجم

 هدفرطره هدنجما كراهرق «بولوا اص هنتافس ریس

 ره یرلناموط رواو و رانکاب «كرهلشیا رلیک |
 یو كنسهمام قرط و

 هيلع مان ۱
 اذه

 .ردنا نالوح هندهح

 - ردنوزوا هداز ندهرتمولیک ۰
 «هدهسیغو یجایتحا قوح هرالو ریمد

 دكرلن و هک :رودیا قش یتکام طخ كوب ترد

 ندنسهلکسا نایاروا کی نالوا یزکرم یجوا

 هدیرب و هب یبرع لام یر, «هلامش یرب «قرهبالشا

 ییسیسیم یخد ًاقرشو ؛رولوا دتم یرغوط هبرغ



 ی و د

 زوک دم ..ررشلرب هلرلطخ یرظروبج همانالآو
 هنجراخ یتروهج هنایزبول هدیرب ره كلوق چوا

 نالوا هدناکش غآ تنه كلام « قرهقیچ

 مت كت ؟اعیخد طخ ىج درد .ریشلرب هلبط وطخ

 هس رم دودح ‹كرەدبا قش هع ندقرش ییسیل امش

 بسک قاصتلا هلبرب كلوق چوا ناناوا رکذ هدنیرق

 هللا لی ی هرات كتکاع طئاسو و . ردیا

 هن رل هک سا .رودبا تمدخ هنجارخا كننالوصحم

 قرهلوا ام كنسیلاما هلبا نلافس ندیا دش دمآ

 .ردقوچ كب هدیرلیک ندبا ارجا ین-ه رحم تراجت
 «بولوا جز یسهدایز ندنفصن كنسيااها

 ندنررجاهم ابوروآ قرهلوا زیاک:ا هعاشاب یروصق
 و نداپوروآ ۰ ردنرابع ندیلنیچ رادقم زآ رو

 هدهحرد یعکیاو هنالآ هلا هرتلکتا صوص ا ىلع

 ران دنا ترڪه ندنکلام اب وروآ راسو هتنفازق

 . ردهدقلافوح هک دتنکی سیلا-ها « بولوا قوش

 یلاها ۲۰۰۰۰۰ نالروا کی نالوا یزک

 «هیردناسکل آ و ژورنوناب «بولوا روش وب مماج

 ۲۱ ندیلاها .ردراو یخدیس هیصق جاقرب رکید هلا

 و ا ینةح كا بانا درف ره شمر دا وط ییشأب

 هب همت كلام راس یسهراداو باتا لوصا «بول

 شب هنناثوعبم سلجم زکم ناتید هرفنوق ۰ ردلداعم
 قلتنوق ۵۸ تکلم .ردزناح نقح كمردنوک ثوعتم
 .ردمسقنم هغایحس یعب

 یاقرمآ و ول
 عبا هیمرتلکاا كنيلامش خش حس

 هدنسهطخ هبج وةسا 1 ق ام هنسهعطق نونممود

 5 عقاو ES قرش بوح كي ەر زج هبشو

 | یسهریزج ( نون رب باق ) نانلو هدنجما كيوق
 ۰۰ «بولوا هبصق رب هدنرزوا | یبلاما ۱ ۰

 -ردراو

 و هدنتروهچ ( یر ) ] لیوسییول

 (ویهوا)قرهلوا هدننض هرتهولیک ۷۵ كټروغقنارف
 كد: لو رمد جاق رو ARA كنب رهن

 ۱۰۱ ۱۲۹ «بولوا ریش رب مقاو هدنعطاقت هطق

 هات «هراعب یک -کم هبط «قتونفلاراد؛ییلاها

 «یرهزیملاراد BREE رلیحک زجاوو
 « یتاکم د دعتم

(Louisville) (لب هعمتحم كلام  ,| 

۳۸ 

۱10 2: ۷ ۰ OTT UOT 
۱ [ ۷ / 

 ۱ . «یبهنافتک

 i Es. E اک رر صوصخ
 e ؛«ییربوکر ب عنصمو دوس هدنرزوا

 «یرهقرباف یواح یرهنیک ام ریلبر وچ هلبرلهلالش
 هیاس.و تارکسم ؛همردصاب «تاناویح «نویوت

 .هردراویراهاکتسد صوص هنلاما گافسو ینراجت

 درکو ندیغاشآ كرك راروباو نلذدا هدر امدقم

 هعراتقا هداروا دأر هلک ردة هرهسد و ندب راقو

 هب هم راتق آ «قرهلیچا لودجرب هدم) «نکیآ هدکغا

 «بولوا رهش رب مظتنمو لزوک .
 هدنخرات ۱۷۷۳ روش و . .ردازفحرف یس» 1

 ردشمالاو جا ت |

 .ردشفل وا ساب

 هسنارف (اPhi1-0uis ۵۵و)

 .نایلروا «بوارا ندنرللارق

 . ردیلغوا كوب ك( فزوژ لب: نوا 1 ی. هقود
 هد تم كلس وردک ل ابصح و هر ا

 لف ول .یدشعا زارحا ینسهنر قا.الاربم

 «بوکههرتاکنا 2م ددو یا ادم

 . ردشغا تافو هدنشاب ۷۷ هداروا هد ٥

 اغا « بولوا یدالوا ۸ زتو كکرا كنسيدنك

 ( هنیتنالق ) سسنرب یسهدلاو كننرب ناتسر

 -ودیزبب دلرلنوت

 بیل یول
 و تب بم

Terre de Louis- : : 

 8 n یضدابیلیف یول
 0 ضیع ۱۶۲ هلا ۱۳۲ هدنسهراد یبونج

 .لاخ مناو هدنرهرا ی لوط ۱۶ هللا ۳

 هسنارف هدنخرات ۱۸۳۸ ۰ ردرب رب دمجءو

 فدك ندنفرط ( نومود ) نادوپت ندننو رحم
 كلارقنروس مکح هدهسنارف هدخشرات وا «قرهنلوا
 .ردشفل وا همت هلسا

(Leches, Polonais) ۱ ۲ندنماوقا والسا  

 قجتا «بولوا یمسا كموق رب رومعم
 یغیدلوا نک اس «كر هل رب و هموق هاک میاو هدزعاسل

 E ۰ بولب ریو هتکام هاکو «ناتسها هتکاع

 «ناتسهل» هلتهح کیا ره رند لهل هموق نالوا

 aM تالصفت هدنسهدام

 ست هوره هال 0 دوخ

 ارونو یرزکص TIP E | صوص# ہرا اتک قلعتم هتراج <
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 تن( همال یالاد ) نالوا یسیر كنبهذم (هب
 هرتمولیک ۸٤١ تنهتکلک « بولوا رهشر ی

 هرتمولک ۰

 ۸۸ 6۵ ۱ هلا یلامش ضرع A ۲۰ و
 .هدار ۰ یسلاھا .ردءهفاو هدف رش لوط

 تعجا هنسهدام « روهول » ] |
 [ ۰ هلیروب] 7

 كنس هلالس نا راک هدع دق نا

 « بولوا EE 1۳ ۱ بسارهل

 یغیدلوا یلغوا هاهاش دنروا یردارب كسواکت
 . یدشع اذاخا دلو قس دنک ورق ردیورم

 ناریا ناامریق و ارک راس و زردوک و لاز
 هلرلساربا هدراتفو وا .یدلکد نوک ندنیدنگ#

 «هرزوا قلوا بیرق اهد هرلکرت نانلوم هدناعصاخ

 قوچ كب یرهث وب «بودیا ذاختا تاپ یھب
 مناط رب هلا (راہون) 8 «ییدتبا نب زن و عیسو

 درد و وطتم هدهنارا خیراوت یکی دبا 3 رادع كور و

 یومینیدلوا شلیا طض ید یرص.و نیطساف

 یرصم ندنارا كولم هدهبانو ځ راو «بولوا
 ینیداوا (سببماق) یلغوا ك( سورک ) ندیا طب
 یغیدلوا و یخد سوریک و « هنشدنلوا ناس

 رب بساره هلبا سیبماق «هسریابقاب هنغیدنلوب مولعه
 تهاشمرب چه هان یرلعسا هدهس ردیا اضتفا قوا

 «بویلوا یلغوا كو رضکهدوب «هدهسا روطسم هد

 ۰۲۰ ند(ه) ینیع دالبم وک
 هنس ۱۲۰ یرلخروم نارا «بولوا لوا هنس

 هدنو «هدهسررودبا ناب نکیدروس تنطاس
 .ردرهاظ یشیدلوا هغلایم

 هدنااعش یزوروآ (۳۵۱۵2۵) )۰

 تکامرب ۳ 0 ۱ ناتسهل
 ردق هب هعنلک هرلتاو نیو 2 نورة «بولوا

 ییدتآلکش تلود رب تشکم بحاصو عساو

 ارت وا و هشورپ هلا هسور یدمش «هدلاح

a POE a UNO A ا ا 

%4 

 | هليمسا ( سواک ) كنعسا (سیبماق) سکعلاب . ردقوي
 | -همانهاش یخد یرفس رصم كسواككو ؛ رهاظقماشم

 سه ل
 هدنلاح یلتعسو كلا قاود ناتسمل .ردم هقنم هدننب

 لاعت یرلتامریا (رییند) ًافرش « ( ردوا ) ارض
 دوم هلا زکد هرق ید اوج یزکد قیطااب

 ۱۳۲و یاعشضیع ۰۸۳ هللا ۷۳ «هرزوا قلوا
 نوا .یدرولزا دتع هدنرهرآ قرش لوط ۳۰۳ هل

 تن هیسورپ «بولوا مءاجیبیلاها نویلمیاا نوا شب
 هدنالروق . یدیایواح دی هنآ وتل ویمغ۶ا مق
 هلا دودج و نکل یدیاقلم کوب هد ینا هود

 « بولوا ا یاسا فرض ناتسهل نالوا دودحم
 عسو ردقوت یسفارغ> لولدم كنعسا ناتا

 3 نالوا هل یسیلاما نمی ناتهل لصا

 هارت سوا هللا ناتسهل نالوا عبات هب هیسور 8

 ۰ لا

 .4هطخ هبزاس و نزول علت هبهیتسور و اجلا

 و یم مق ER كنا: سهل قم 3

 یی ناتسها « ندنکبدشود ههسور یزک
 هیحورب «بولاق رصعحم اکو ی زما ) هب ولو (

 هسک هال رلا ص وصخ مہ .ا رار نشود هاب هاو

 .ردشغل وا

 هدهیفارفج تاحالطصا یکنوک و هلهجو وب
 و هدشف یاتنم فویسور رب ناند ناتدمل

 مظتنم ریغ هادنسهرآ .یدودج ارتشوآ هلا هیسورب و

22| 

 تکاعرب دت هدنر وص هر زح همشر هدناکش عبرعرب

 واالامش <« هلیکلاع رکید كنهیسوو ا فرش «بولوا

 ابلاغ تنایرتسرا یخد بونج « هللا هیسورپ ارض
 . رددودم هلیس هطخ

 لح كزمسا ناتسهل OY E نایسقت تلی ههس ور

 ندنرلتلایا رکید تنهیسور تکام و « بویلوا
 . ر دیسشنم هتلایا نوا روذل وا 5 ادا هدر وص زسفرف

r 

 و هده-اس تاعالطصا

 ۱۰۳۲۰۳ و یلامش ضرع هه £ هلا ۵

 بولوا دتع هدنرهرا قرش لوط ۲۱۳۵۵" هلا

 4۰ یا هیونج ندلاعثو ۰۱۰ یو هرغندقرش
 میرم ۲۷ ۹ یس«یطس هام .ردهرتمولیک

 .ردیشک ٩ ۲۲۵ ۲۸۳۲ یسلاهاو هرتمولک

 تا ال هام و حد یمسا هنولو

 جوقمزآ هرزوا تیموح ناتسپل «هرزوا ییدتیا
 ندرحم یاذح « بولوا ترابع قدهووا رب عساوو
 کلا ردهدتشهرآ رها ۵ هللا ٩۰ یعافترا

 ردق هن رعاف را هرتم ۲۱۰ و ۱۸۵ هدنتهح لاعش

 كاج هلل (تاپراق) هدنبونج یاهتنءو ؛ راقیچ



 سه ل
 ردقهرت« ۳۰۰ و ۲۰ قرهلوا E یراگتا

 قوچ یبهبراج هایم . روینلو راهب ضەب عفتص
 .ردنناک هدنسهلنام یزکد قیطلاب تکلع «بولوا
 هدایهااف هک رد ( هلوتسیو ) یغامرا كۆ كلا
 وا: تاسو تاد دک هلام ندنراغا_ط تاب راق

 هبیلاعشقرش «هرزوا كا قیرفت یدودح ندتهج
 ندنغارب وطایهلاف ینمی ندغاصوندفدق آ یرغوط

 لاعتهدعب و هلامش « هرکس ندقدلآ رلباچ قرجر

 | یغاریوط ناتسهل فرص «بونود یرغوط هببرغ
 ندلوص ( زرب و ( ندغا م ر ؛ناارج هدنجا

 تناتسما هللا ذخا رلیاح قوجرب رکیدو ین ( هقلی)

 ندنجا یرهش ( هووشراو ) نالوا یزکرم
 | وب ید EE e دنادکبک#
 هنتماقتسا كیوا و ۰ ریشلرب هل رون ( غو ) نالوا
 خد ییربن ( هرقو ) ناک ندلامش «یرهلوا مبات

 كنب رهن ( غوب ) روک .رولوا لخاد هبهیسورپ «قر
 كتكام یراکوہ كلا بولوا قوج یرلمبا یخد

 ۱ یهدنسهیلامش دودحو ندنا اورا نھ قرش لام

 | ( فرات ) نالا رباح قوحر نبا ندراعافترا

 یسهشوک ی ونج برغ زکاب كات سیل .ردبرهن
 هدتهح و «بولوا هدنجراخ كنسهضوح هلوتسدو

 هرغ ندقرث هدمب هلاعش ند واج ادتاو ناقآ

 «هلبا ذخا یا چاقرب ندغاص یربن (هتراو) ناقآ
 لخاد ههیسو ر «هرزوا كاکود هنغامرا ( ردوا )

 قرشیارتنم تااتسها یخد یغامرا ( نم ) .رولوا
 ناتسهل یتمع ندلوص «هللا قیرف یندودح یلامش

 قوچ یرلوک . ریلآ یاچ چاق رب ندنغار وط
 ةحاسم كنعوم «بولوا كحوک یهلج «هد«سیا

 .رولوا غلاب هبهرتمولیک ما رم ۰۰ یرهیععس

 یایوروآ ناتسهل هصصوصخ ره و هحاوه

 ور یساوه «بولوا هدنسهرآ هیسور هلبا یبرغ
 | یطسون زا .ردهجمرس ندابوروآ و لدتعم ندهس

 ۲ یراقو ندرفص نیشیقو ۱۷ یفرارح ٌهجرد

 ییدنناردق هبهکرد ۲۰رفصلا تحت نیشبق «بولوا
 . روناوب دره یآ جوا کا یراچپا و ؛رولوا

 عیرس كي یماوه نکل ؛ زامنای راق قوچ اذه عم

 كرللوكو رهنو یوطر «بولوا زسدارطاو لوعلا
 یناوه تداىج تا رخت ناةلاق ند راقلق اطب یهدنرارانک

 سه ل °
 هیسور یخد هجانابنو تالومع .رویدبا لالخا
 هج و « بولوا هدنسهرآ ایوروآ یفرف هللا
 و ردماشم ههبنالآ هدیز ندسور

 ندقیما قیشیراف هلهرت هجا هرزوا تبثکا

 ۰ ردرو لوصحم شب ترد هرب « بولوا ترابع
 «یادنب :هبرآ «رادواج « فالو ی لوھ .ےلشاپ

 ۱3۳ ۵6 ر را اب م
 نالوا لصاح یونس .ردترابع ندهرااسو نونون

 هدنرادقم راطتق + نوبل« ۰ ًاسرف راخذ

 كا ۰ردیادفب یرب هدزوتط یجمآ تو «بولوا
 لوصحهتات .ردقالو هللا رادواچ یس ہریخذ یت رک

 یلیځرپ ؛بولوا زواغ* یراطنق نویام ۰ یخد |
 . ررلممتسم هدنجارخا وترا: یرادقم

 . هدنتبسن یه ه هدزو كنسړضارا مو یس هعور زم

 و ربا ی ۱۰ « نامروا ی ۲۰ هدزو «بولوا
 . روا هودهراسو هیلاخ * مارا یرکیدو ی ص

 ماچ یرا ثا رثکا كرلکهدنتهج لامش ندنرلنام |
 ناق «جافآ هرق ؛نکروک «هشیم كرار هدتهج راشو

 ندراعثا راسو جافآ ها ؛«قادو شید «یحاخآ

 ۔هبونج تهج صوصخ یهو هدنفرط ره .ردنرابع
 «كيزا «الا «بولوا قوچ یدهرقم راجا هدنس

 غاب ۰ رولوا لصاح رهومم راسو یاتفش ؛زارک

 ردق هبیدعن «هدهسراشغا یمس یخد

 .ردق وح ی را هعاب هزبس . ردشمام هنل | هعت را |

 یالقو وقنح «بولوا ریمد یناناو لو كلا ندنداعم |

 یرلن دعمریقاب نالواشل راقیچ هلیتقو .راقتیج یخد
 نعم .ردقوج كب ىد روف .ردکورتم هسا

  شعبو یراقاجوا هراس و یا «یثاط نمرکد

 هیسورب .روناو یخد ابرهکو دروکوک هدنراتهج
 .ردراو هدیسهنندعم هایم ضمب هدننرق یدودح

 هدایز يعس كنيلاها کس دشت هیلها تاناویح
 غت «نوف نوبام ٤ سرش TT «بولوا

 كنیرلن ویق .رونلو ریکیب نویام ۱ و ریفیص نویام
 .یراریکیب .ردبلیو قاشوعو همنایسهدایز ندننصن |

 ۰ ردیلشیورو لزوکو یلتوق ؛بولوا یی هتروا
 .«بولوا قوچ یرلبرآ .ردلزوکو یربا یراریغیص |

 - راقیچ لاب یلیخ هدنتهج بونج صوص ا ىلع
 تالاوح .ردقوج قلاب هدرابنا راسو هدهلوتسیو

 شنل و یئرثک هدتهج وا هلبتقو « هععاک هنس هیشح و

 *یخارا

 ر دشت |



 اوبح یکر وسو كك هلب زوکوا ناب نالوا

 «تروق «زوموط هدلاح ییدعش «بولوا ضرقنم
 1 یآ زو «یناشواط هطآ «ناشواط «یابت

 - رولوا غ یرویط .رونلاو |
 1 2 قوج كب ربرآ هدنلاح یاس هدرلنام

 یهطروع یییدقارب هدنرزوا یغاراب هشدم سنج

 .ردراو یخد كجو رب ندا لیکشت شرف عو رب

 نرق ناتسها

 ندتتو را «نکیآ هد جھ یمیانص «بولوا یر ۱

 ر هداماا قراخ میانص هدننکاط وب یر 1

 ناتسما هدنوک نوک و « بودا قرت هدنروص "
 ىح ؛ردیر نانلو یرلبا كا بنسور هعبانص

 یددع كرهشراف هدنفرظ هنس یمرکب كوص و

 یرادقم تلمع نیلشیا هدنرماو «شعا 1
 0 99 شلوا یثم چوا كنشاس ر ۳

 كلا هت هتاړقرت و ۳ تاف ترد ۲ 1 1

 نالوا A دریک تكتندعم روک تس لا

 هنسدقرت كب هلع عیانص تل هسورو یس هقناب ترا

 لا ۳۹۲ یرلهفرعت ك رک نالوا یلشیربولا 1

 وریسا«تاحوسنم «نتکو دوو قوماپ :یراهقراف

 MM یرهنک ان تعارز کف تا ۰

 ا هسلح ۰

 تعارز فرص هدیدالبم قیاس

 .« را هناخاب د 0 رل د « رل ها e « هناخربمد 1

 لا هحل ان ودر اتو را هناخ تمرکو هلغو-ط 1

 - هبصق (جول) هلرهث هووشراو یرازکم یجنرب
 تالومعم هلا تاناویحو هبض را تاللوصحم . ا

 تا هلقا طااسو ندا ماعفل | هنترثک كنەيمانص

 یرارهن اص هنئافس ریس هلرللوپ ریهد و قلبکم
 یخد هعمج و ۰ کا لدهست ی راجم تیاتسمل

 .ردیرب نانلو یرلبا كا كنەبسور تکلع و
 ندنسیلاها نانلوا رکذ هدیراق» یرادقم

 یدومیرادقم زواحم«یتویلم رب «یلمل ییاتلث اب رشت

 . ردهراس و نالا «سور «نآ وتیل یروصقو

 «كيلوتق هرزوا تیموم ران  وتیل هلرلباهل هحهذم

 «بولوا نات ستور رانا لآ و سقودوروا راسور

 زکآابرلبلمل قحتآ .ردراو نالسم هدردق ۰ ِ

 ab ایل اخ فا رتسوآ «بویلوا رصعم هاتسهل 3

 یرفو قرش تاهیسورب «زواحم یلویلم ۲ هدنس _

 ۲ هدنرلتلابا هزلبس و نزو هلا هيسورب

 اش ا
 «هلففل و لما نویام ۷ ! ات هک «ردق نویلم

 ۳۹/۳ یسمومع رادتم درلراهل دوجو« هدایوروآ

 كلا كن سءهمز والا رابلل .رولوا غلاب هنویلم
 یرلتالواشمهّعیا طالتخاهلماوقا رئاسو یسنج سلاخ
 لزوک «ییو هج دلوا یننص ناکداز صوصلایلعو
 هناتسک یو یراص هرزوا تیرثک او اناو «ییمادنا

 -وا رلهدآ كزانو روسج «یذ .ردرلمدآ یلچاص
 هلبعسا یرازسنارف لامش تح هلبراتنص وب «بول
 یلوحتورکنفنص ناکداز ىغا .ردراشلو تربش

 شا هلب را هاب هلب رظن ناوبح ادام هب هیلئس فوذصو

 «یرلغاتاقوا رصح هب اکا كر هما لزفت هتعنصو

 راقو بوشیا | هتراقحو تلذ درلنالوا ندناکدازو

 نوجا فرط ییا ره یراااق مورح ندنیثح و
 و ندا جاتا ینوع كيات-هل لصا «بولوا رضم
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 امهلوا لئاز ندهبموم قالخا هنن «هدلاح ینیداق

 اج هدایز ندرللم كراب دوم ار الا و «هدقم .:
 هنیلا كرلنوب كنمظعا مسن كتکام تورث هلب مشی

 و هج یاس را واندکاظر 
 هک غا لیکشت نقاط رغ كدسهتسلا والسا رار «

 ندهنوا «یکیغیدلوا یلقرف قوچ ندهعسور اساسا
 تاریبعتوظاذلا قوجرب ندنرلناسا نا ونیالیر
 ندنناساسور اهد تاق ر «ندنفیدلوا نفاق

  Eردفمک هنمکع ناسلرب شینک ییداو فو .

 رلیلمل هلیتقو «بویلوا یساا یاد اذه عم
 قحن | «ندنرلکدتسا ذاخا ییدا» ینف ناسا یی هعینال

 هدنراناسل یدنکه دننب رللها هدنرخاوا قباس نرق

 هاو او مش و ادا كوب شیپ شهزاب

 تدم زا و « بو دنا نشت یلاسدا هل ندتقو

 رافلب هلرلسور ریل .ردشغا قرت قوچ هدنفرظ
 «بویعاللوق ین رلف رح (لیریک )یراق دنالل وق ك راب رصو
 نہتال یک راوالسا كا وتق اسو رلتاورخو رلیلهج

 ردق وأ ك یقراعم .راردهدکغا لامعتسا طخ

 ر «نونفلاراد ر هدهوو-شراو «بولرا یرلبا

 بکم ر صوصخم هن رازق ناکداز «یتکم راطس

 جوا نوا .رددوجوم هبل Jl یت اکم شم راتو

 هدناتسهل نوت «هووک هتیسن اتسا زب نالوا لوا هثس

 یس ۷۰۹۰ ۰ بولوا دوجوم کم ۶

 راو ناذرک اتغ ۲۲۲ ۲۲ «هرزوا قلوا ثانا ا ۱ 2 یخد ه دنس هرب غ تالاا كټ هيسور و بیرق ۱



 س ھل
 IK یس ۷ ندهروکذ م باکم . یدبا

 بتاکم ی ۲ «یرهدادعا و هب دش ر ثانا یس ۷

 ۰ ردنرابع ندهئادتبا بناکم یروصفو هیصوصخ
 هدهنمنکم كنا داو ناسل هل كدتموکح سور

 دهچ هفهردشال سور یرلییل هللا منم ییسیقرت
 رهو ینایسق تاتکام .ردمولعم ییدتا ترفو
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 .ردقو« تحاح هنیرارک" هلغاوا روکذ م هدنسهدام

 كنماوقا تیکساو نامرجهدءدق نامز ناتسهل

 «بولوا رب رب لومحم هدنناپ رلرب یرلتدلوا نکاس
 تاکرح كرلوال۔۔ا هدي دالبم قرف یجندیو ا

 موقر, هلسا (+) دوخاب (هل) هدنسهرص ی.هیموم

 «رلن و هاش وا ؛ شمش رب «بوسک هفرط وا یخد

 ادم

 ۳ ترهش هلرعسا (هنواو) و ( ناو )

 لیکشت تموکح عون رب هدنرانی رو كر هديك
 ah OS ید نون ]زاد کس «بودیا

 هنید وب هدنسهعیتو «لونیق یغنیتسرخ هدنخرات
 - اتم هلا امورو هنالآ هلتدسانم و «كر هدیا لاخدا

 . یدبشءالشاب هغمن وا دع كلود 7 « هلکم شب رک هنابس

 كجا سقت و دیتا یردالوا یکم كرالارق یا

 هک دتک كت کلم afl» تیم هنسهرغ« تدا

 یفلوا میسقت هراتهوکح كچوک
 یسعارق دوف هداز ك تی کداز «كرهدیآ اعا

 یوق ` كاا

 روهظ رالوغم نامز یغجهنلآ یکوا كراهقرفت وب مات
 بیرو لل یناتسها یرکسم تلخ زاکتچ «بودیا
 یلخاد ند یکب ؛یعا
 سالسیدالو هجوج تاب .یدا شعابوا راداسف

 هدنرخاوا روک ذم نر و

 : ست ه دنا دادرتسا

 یداماد كنو «بولوا ضرقنم ییهلالس ( تساس)

 ناتسمل هللا ناتسرا «ه هتخن (ییول كوم)
 ندنزق کیا نالاق هدننافو كوب «هدهسیا شعثل و

 ؛هلغلوا هحلارق هناتسراحم یرکیدو هناتسمل یرب
 یس هج ارق ناتسهاو * تاب ناتسراج ندیکب

 ه( نولک ) ی هقود كوس هخاوتت (هجموده) نالوا

 ۱۳۸5 ۰ بوشلر هنآ وتل هلا ناتسیا «هلغمراو

 ۱ هل اف و كريم زا موق صو ۳
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 -یعو یلرا دودععه هلناتسما ندنتوج زکد هرق |

 ۱ هلسانع« «لهووا » «یلالوط ن هدنساوا هووا كن لرب

 نوا اذهمم .یدشمالشاب هب یندنهنوکن دنوک ار ابتعا ۱

 2۳ ۰ دهتخاس رایما هدنللاوا یدالیم نرف یجندب | بجوم ی.دوهظ راداسف یلخاد بقاعتم ییرریو
  ندنسلوا جرمو جره ك اغتا هدهیسور هاحورخ ۱ هدنطساوا یدالیم نرق یجج وا نوا .یدشلوا

 یهیسور ٤ گر ه دیا طض ىلهوةسوم «هدانتسالاب ا

 نده سور هلبا هنر ویل هدنطساوا رک کم نرف ۱ ۲

 یوق یکسا نات-هل هدنرلنامز ربع زاقیچوا هلبا

 اا یس هده اعم هوقسوم (یشییوس) ًابقاعتمو

 اس نا ار

 س ھ ل
 یسیطارا كتلود داحا و نالوا لصاح هدنخرات
 .نسهلالس ( نولک اب ) وبشا «هکمنا تاق یکیآ
 7 هنس ۰ یلوا ندنوا هلبا نامز ۱۳۵ دریوهت مکح

 ۲۰۰ نالوا داد هنخش ر ات ۱۹۷۲ ند ۱۳۰۰ یی

 ۶ . ردیرود قالراپ كا تباتسول تدم ثالهنس

 لا هیسورب یلرفو قرش ,یغالا رف ناتسما هدررد

 قاحلا یخد یرارب راسو هدالروق و هبنوویا

 دكدهنلحاوس زنکد هرف ندنلحاو- قیطلاب «كرهدبا

 ناتسهل .یدرولوآ غلاب هنویلد ۱۰ یسیلاهاو دتع
 هلناعفد ییضعب ندنساضعا یرلنادناخ ابو یرللارق

 امرفمکح یخد هرارب راسو هات .راجم «هناتسهج

 كهنافگ تلود هدعبو كنیرلاخ رانا .ىدألشملوا

 یرالوخد هنجما تاتسها هلتاءفد كرلبلن افت صوص |

 تباکداز «هدهسیدشمها رک ییاوق كناتسهل

 هدهزکرم تموکس- یرلغا توق بسک هکدنک

 ( نولک اب ) تبان «بودبا جاتنا یتسمالاق توق
 3 (تسوکوا دنوسبحس) نالوا یربخا كنس هلالس
 نوجاضنا فاخر «ءاس هنفیدلوا ینراو كعرا

 . «بولوا لاثما یا توعد ههرک اذم یاکداز

 9و ٤ شل وا تداص قفل وانییمآ هلبا باخت ارللا رق دعب ايف

 ۱و فض كتلود هلمسيقر كلارا د هسلآ

 نادنخ رات ۱۵۷۳ بولرا بجوم سل ر وشو دهب هق رفت

 اا روج هتکرت ررر قوچرب اهدو ینهنوویل
 ۰ بویمروس قوج رود یعنکی و قم | .یدیا

 ندقدل وا رو هکر ت یرلرب کد یغزدا وا نقل

  قدنقح تمعوبت نالوآ هن رزوا هی س ور قرش هعشب

 .ندن رللارنج نات بهل PA PERA یخد

 اع یاو هد ۱۰۸۳ كن (
  قلهرا رب یهواقم هنب رکسع ینا نالوا شا

 كتکلع < هدهسیا شچآ لابقا رود ر هناتسهل

 ؛شماقار لاء هب هدافتسا یخدندنو یساخاد لاح

 كرت هیسور . ینیرهش فیکو ینهیلودوم ؛كرهدبا
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 كور یبالوط ندنب فتا كلارغ 0 دا e ا

 دم نالویعوقو هدنسهزآ لارق جوسا هلا و

 « بول وا بوم ییفعط نوتتسب فی ات پا تابر

 ندنو هنیرتاق یسهجمروطاربعا هيسور هد ۶

 ییسود کسا «هداغت سالا ندنتلوغشم كنایروا و

 هنغللارق ناتسهل یب( کسوونابنوب سالناتسا ) نالوآ
 كل همس ور هدن ات سوا هرکص هنس تردو ؛شا بص
 ۰ بو دا یک تشل قاغا ر یثراق 4تذوفت

 و یول یعشب نوا ,یلارق هسنارف هلا لا بو
 شاب هدهسنارف «هدهسراشعا هبوقو ۳ قافتا

 هت دادما داود کیو ه را نالو عوقو هدنسآ]

 ردتقم ههر قافتا كرايلهل < « هلغماقارب لاج

 .اقم یجترب كناتسمل هدنخرات ۱۷۷۲ «بویمهلوا |
 هنووا هد«تاتم و . ىدشفلوا تیشل هشه |

 .دلوا شما طبض ندهسور هلبتفو دان | وتیل لا

 مق تبعلاخ ۰ ههیسور یسهلج كرار یرلق
 نالوا میات هناتسما تبهیسورپ «هیایرتسوآ یسیقرش

 هیسورب ید ین دهن هنادیاخ غرویدنار هدیرارب ۱

 ناجا هنن همس نالاق . ید شمش ود هنغالارق

 تيههسور هدتقہةح «هدهسیا شلرو یا یغللارق

 جوسارلیلمل هد ۹ .یدیک یلایا ر

 .رام نالوا هللا هبسور تهبناقع تود هیلارق

 فد یتطلس كيهسور ۰ هدافتسالا ندنسه]

 ۰ هدهسرشکا عضو نوناق 2 هنا_ يک هلا
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a 1هد ۷ د  

 ننن یا كندللارق ناتسهلکسا «نویلوان كوت

 هلع اینا هقود كوب هووشراو «هرزواقلوا ترابع

 | هد ۱۷۹۳ «هدانتسالاب ندیاخاد .داسفندبا روهظ

 1 هسور هلبا هلا هناقع تودو ید كل کو ۲

e سه ل 
 شا کف یموکح ه 3

 وغفل ید تموکح و «هنرژوا یطوقس كنويل وات

 یسیترش قو هيسورب یس رغ مق « قرهناوا
 و زکلاو ؛شفلو وا طض ندنفرط هبسور

 شعوق هنلاح تروهج كچوکرب یراراوج هلب
 ند رطب طرتسوآ مد ۱۸۶ ید و د

 ٠ ردعفل وا قالا هب هرعلاخ « هلطبض

 (هینولویی) ناتسهل هنب تدم رب یمظعامق ۳
 شا هظفاع تازایتما شب و ینمان

 « هنرزوا یرلماق عقاو كرابامل

 قوچ رب ندرلیملو وفل یخد یلازایتماو یان
 سور یخد هبناکم « قرهنلوا ینن هبهربیس رلمدآ
 -السور كناتسمل لصالاو ؛شلدیا لادا فاعل
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 هب سور
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 ددیع» نالوا

 تشت + هناراک:دش تآارجا عو ره نوع رب دش

 .ردش#لوا
 جرات هلیسیماسا یررادنکح ك تلو ا -ل

 :ردیتآ هجورب یرادوعق

 ۱۳:1 سالسلوب یجتدرد | دقنامز ۰ ۰۱
 ۱۱۳۳ صسالبسایم یعنچ وا! ۳ تو (

 ۱۱۳۷ ربع زاق - ۳9
 ۹: (قآ) هل ی 9
 اوو ا یوا هلا ۴ 4 ی
 ۱ یالسیسایم ۱ ۰۰ سوئارق

 ۱ ۰ سالسیدالو BG هل یعنکیا
 ۱۳۰۷ نکلانا تا

 سالسلوت ی ۸۷۳۵ لو یجترب ۱۳۳۷ ل 3 د ۱ هل یج+ وا
A CSN ON RS 

 ۱۲۹۰ ۰ سالسیمزیرپ یجنکیا | ۳ لوپ یج ا
 9 | ۸4۲ ۰ ترتف

 ۷۱۳۹۰ یسراسید هو یججد رد |

 ۱ (هجوج) (یب.هلالستساس ۰ ۲)
 E سالسستو یلهچ | 2

 ۱۳۰ £( انا )صالسیدالویجتدرد Asr ۴ ناتسهل) تسایپ
 ۱۳۳ (كود) رع زاق یعنچوا ۱ (یسهتود

 4 1 تیووءز
 (یس هلالس و ۳) ۲ هل یجندرد |

 ۷۳۷۴۰ فوت ۳ سالسیموعز

 ۱۳۸۳ ۰ همخونه دل هام ۱ رز
eهع وده زکلای ۹  TA 
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 ۱۳۸ [ سالدیدالو ی ۱۱۲ والحامو نون وا

 ۱ هچودعدلبا یا ۳۳ ترتف
 ۱:۳ سالسیدالو یعتلآ | ۱۰:۲ ربع زاق

 ۱٤٤١ (ربلا ناژ)ریع ذاقیچندرد | ۸ سالسل وب یجنکیا

 0 ردناسکل ۲ یجنرب ۱۱۱ سال سیدال و یبحترب

 10۰ دن ومسیج* یر | ۲ سالسل وب یعچ وا

 / تسوکو ا دن وم سی ۱۱۰۷ یینب را
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 دیس هتروا هک ؛روډلو هووا رب نوزوا هرتم | (یرودنوستاص . )٩ | (رسنر بهم . ه)

 راش ) قامرا و .رویقآیغامریا ( وموال ) | ۱:۹۷ ۰ تسوکوا یبنک ۲ یرنهلآ ولا

 اسم لیخ رب «بولک ندناتساونم هلیعسا ( نروم | ۱۷۰6 ۰ یکسنیسل سالسبناتسا | ۵ ید وب نافتسا
 ۱۷/۹ (نام) تس روا یی کیا |. ۱۶۸۷ اد دنومسیج"یججوا
 وکرا ین ۷ ۱3:۹ ربع زاق ناو EP ۱ ۱۷۳۳ ۱۳۱۳۲ ۰ سالسیدالو یو

 برو / تسالسیناتسا یجگیا دیو ۲. .تویدوق لمم
 ۱ یسدولایوپ ۲ ۱ یکسیدونسیو

 ۱۷۹۰ لا ۹۷٤ یسوس ناژ یعنچوا

 و یسهجوز كیوقهب ترضح ( ما 1 ۳
 رحاسا ؛ادوبم «یوال«نومعت «لیور

 كجوك كنو بوقم. ترضح .ردیسهدلاو كاولبازو

 یردب «نکیا شا بلط ی( لحار ) یسهریشمه
 .یدیشلر و ال ندنفرط

 لاعت كنج (Liang Teheou) ۱ 2ل

 (وسناق) عتاو هدنتېج یر ] ۶
 لامش هرتموایک ۲۶۰ تب( وتچنال ) و هدنتلاا
 هدش یف DA كدس روېشمو هدنساب ی

 ٩٩٤٥٩ هلبا یلامش ضرع ۳۷۳۰ قرەلوا

 «بولوا رهث رب یزک مقاس مقاو هدیقرش لوط
 « یراقاقوس شینک و رم «یسلاها ۰

 .ردراو یسهووا رب مساوو
 Eê هلرکبد مانو | ۹ 0

 كنج Tung, Chin-King) ۱ وو چ

 تا هرونمام. ۰ بولوا نا 2 لاک
 ۔ روك ىلج .ردنرابع ندنم- یونج یاهم
 كيوق نالوا یانمه تاو هلام كرف

 (؛ نارآ ندشوق ( هروق ) یوق و هلبفارطا
 < هلب | ( هروت ) ترش «بولوا ترابع a همش

 «هلتلاب ایل ا رغ «هليتلالا غسرب ژ كن هروجمام "هل مش

 «هدلاح ی دلوا دوم یر روک لی ید ًبونج

 ۱۱۷و لامش رع :۲۳۰"هلا ۰

 ووا ده دن زهرا ورش لوط ۱۱۳۹۰ هلا

 e ست م یسهیطس ةا

  هرآ نوبلم ۹ هلا ٩ ىرادقە كنسلاها «بولوا

 (ندقوم) نالوا یزکم .ردهدتفلوا نی هدنر
 )هج غنی ) .ردراو یسلاها ۱۸۰ ۰۰۰ تن رهش

 ( ناشوقات ) هدندودح هروقو یسهلکسا رب هلیعسا

 4۰ ۰۰۰ یرب ره « بولوا یرهبث رب هلیسا
 سس قهج برغو قرش .ردنوکسم هطا لاما
 . ءو شینکه رتمولیک 4۵۰ هدنسهتروا «بولوا

 یسوپق كنیرااوخد هنیچ تاهراتات ماوقا |
 | تنم هدنفارطا و ینراجت كاشیا «یناماکصسا یلیخ

 ره. ید ها شرکسع لوغم «بولوط مد ا

 سارح . رب رآ یدو دح ناتسلوفم هللا نيچ هدهف

 هردلاص هافس ریس یاهرتمولک ۱۸۰۰ یکیغاشآ
 دایز یلالوحم «هدهسیا مالغامو لدتعم یماوه
 «راتبج ردق «هجرد ۲۲ ترارح نزاب «بولوا

 ووا .شیا ردق هب کرد ۲۲ رفصلا تحت نیشبت و

 وچ كب یرارومایو تبنم كب یغار وط كانتهج

 جایتحا ینالوصح رتامو هناتب ؛شافهذخ «نووت
 ارخا هدیرادقم یلیخ .هلغاوا هدایز نده بلحم

 هیشحو تاناویحو یرلنامروا هلبتفو .رونلوا

 ۳ لا ید کا رج
 دتیک یرازوموطو ریذیص «نویت صوص ا ىلعو
 «بولوا قوح یرلن دعم ربهدو روک .ردهدقلاخوج

 درادقم زا هدیرلن دعم نوشووفو نوتلآ «ریقاب
 راسو كراوجنام یرب ندهتوا تلایا و

< 
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 .روناو

 هرادا یلایا و لود نيچ «ندنفیدنلو

 دیلنیچ هللا وجام ییلاها .ردتلایا و ییمجت
 )یو ؛راردملکتم هلناسل نيچ «بولوا کرم

 ودهات هنسهدعاقوحام یه رامعملوصا كن را هاخ

 قرش لاعم كنج ( 0-10 ء

 E هراش o ۱ 2 ۱ وب

 اش هان ارج امری ( فروم اریس ) دوخا
 یهدنلخاد قلابا ( عن وموئابل ) قمی هدعق

 [ .تمجارم هب هن [ ۶ 7 .ردعا نرو

U تاج ) Liao-Yan 

 ۱ هدنتلایا غ ۱ | ناب وابل

 تولوا رهش رب ;E بونج هرتمولرک ۰
 تك کو < یاماکعسا ۰« ییلاها ۰

 الوصحم قوماپ لوبقم كب هدنرراوجو یسهناغب

 ۱ . ردراو
 :راطسو نی ونح یاقن رف" ( ی

 لونج ضرع ۱۱۳ هکردرپن رب وب ] 2

 زوق) هللا (زبماز) هدیقرش لوط ۲۰۳۵۰۲ هلبا
 اونج « هللا هبل ندرلعاذترا یهدننب یرلهضوح



 بیل 8
 یرغوط هبقرش بونج تیانو هیونج هدعب «

 (زبماز) هدیبونج ضرع ۲۶۳۱۰۰۲۲ ؛قرەقا
 .ردقوح یراهبات .رولیکود هنغامرب

 با ینا هدنجا رراچ عساو هدنلوصو هغامراا
 ووک.ذم

 .رونروک قارتمهایس یوصو «راقآ
 ضرع :۳۳۲۰* كنیطسو یاقیرفآ هلمسا و =

 «ضارا ید تی, قرش لوط ۱۵ هلا لاعش |

 یفیدلوالوکرب_یخد هدتب واح كنيم رک ابو هدهلوهچ

 . ردشمافل وانیبعت ًاتفو تفَعک زوده «بولوا یو ص

Lis ۰دق ناو (  

 وا AB ۳ ۱ سویابیل

 ؛شمغوط هدهک | طن ۲ هدنسب دام جرات ۹ | ٤

 یعی ) هدموقنو هن طنط ق هلا روک ذم رشو

 سیردت هد( دیمژا

 (لیساویآ )ندنسهزعا كرلن ابتسرخ «هدلاح یتیدلوآ
 .ردشفل و ندنسهذمالت لج (موت-وسیرخ ینای) هللا |

 «بووس قوچ یسیدنک ( سویلو ) روطارپعا |
 «هدلاح ییدتسیا كما بصن هبهلاع تصانم شا

 حجر یفءاشای هناراکتعانق «بورمتسیا یسیدنک

 «بولاغوا هنسارتفا كرادوسح اذه عمو عا

 ۳۹ ۰و هه وا ف ‹؛قرەنلوا ماا هلقل راع |

 یرلقطن .ردشغا تافو هدهبکاطن | هدنرلخرات |

 قحاصف «بولوا دوجوء یرانآ ضەب رئاسو |

 تسرب تب ییدنک «بودیا

 ًهحرد

 . ردهدل

 ( Libau, Libaya ( هوابل ل

 هدن-هطخ هدنالروق تل هيسور 05

 كټ( هواتیم ) « قرهلوا هدناحاس یزکد قیطاابو
 ۱۰۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدنيغ هرتهولک ۵

 . ردراو یه مالغاصو یسیلاها
 كن هس کا یسا Libethra ا

 0 E ا ) ا هرتبل

 (سوبیل وا) قرهلوا هدنلحاس یزفروک ( كينالس
 عاش « بولوا هبصق رب میدق هدنبرق یئاط
 روهشم هلفارا یواح یرازم ك( سویفروا )
 . یدیا

 یخد هدنسهطخ (اتوب ) كنانوب هلسا و --

 مولع هدهینانود ریطاسا ؛بولوا هعشچ رب ر ۰
 هرابرب مان ( هسوم ) نالوا یراهیماح عیانص ۱

 . یدروالوا دع بوسنمو صوص#

 سس

 ب ی ل 0>
 ۔ رغ لحاس تااقرف( نی یر ل

 یاهتنم تیهنک لاعثو هدنسب

 هرلیجنز هلک نداروا «هلبیمس كرلیلاقمآ هدنبغ

 - وهج رب شفلوا لیکشت «هرزوا قتلوا صوخم
 زار كاد لا نح ع ٩۳ «بولوا تر

 2۳۶۵۳ ندننصن« یر ( قثو ) عقاو هدنتسوا

 (سالاپ) مقاو هدیرغ لوط ٩۳ هلبا یلامش ضرع
 ۰۰ یللحاس هلهجو و . رولوا دتع ردق هتنورپ

 یرغوطهبیرجما «بولوا نوزوا بیرق هیهرتهولیک
 هرلعافترا ندبا لیکشت ینطخ هایم سقت یتعسو
 هبرتمولیک ۱۳۰ «هدلاح ینیدشلوا رابتعا ردق

 قاتلوا قاما هشروه و ارا .رولوا لاب

 «هدلاح ینیدلوا باسح لخاد یموکح 1 هدم )

 هرتم ولیک میرم ۸٩ ۰ یی" ةحاسم

 هلا هروک ذم تموکح و ۸۱۸ ۰۰۰ یبیلاهاو

 ناداته ما لا: -ردنتشک ۱۵۱۸ و

 . «بولوا هدنرهدار یدک ۱۷ ۰۰۰ ریز نابرتک

 لتتنقیچو لترك زآ للخاس .رد لر یزارلاس
 هلحاس .ردراو یناوت لزوک چاق رب اذه عم «بولوا

 دتع رلتاقاطب هرص رب زاوتم هلا لحاسو برق

 )ره «بودیا سو ۳ «رولوا

 هنر وص زیکد ی هلصاف زاك هدنرلاامز یناضف

 دتع رهت هرص رب هدنف رط جا داراقلفاطب و رریک

 یررب تبن» كا و لزوک دلا كتکلع هک« رولوا

 ریز نالرا شلک نداشمآ «بولوا یرااروا
 جا اهد كنو . ردرل_ےمشلرب هدهقبط و هوحاشاب

 رلغاط روتسم هلرانامروا شمهمروک هطلاب هدنف رط

 رهلباب قاط رب مساو و عفترم هدنسیرلیا دارو و

 3 هلی سنج رلیجتز نانید ( هک" دام) هک«روینل وب

 .ردرارب لاوحالا لوه زونه «بولوا

 رو روغنای رب «بولوا لدتعم "ةبسن یساوه
 ندناسی یعسوم روماب .ردراو یعسوم قاقاروق
 ندلوا نوناک هدیعدوم قلفاروقو ه ینا نرشت

 هدنم وم قافاروق .رروس ردق هن راادتبا ناسی

 ی ۳۱ ترارح ةجرد «بوسا راکزور رب نرس
 اجو كيج ا5 ۲ هو ی

 هدنکام و ضارما قوج رب راس هلراقل هتسخ

 هدشرف رلقافاطب «بولوا دوقفمو لوپم نوتسب

 .اص لئدشو ؛رروس مک رهقدص یلتون زکلاب

 هم هم



 ب ی ل
 . ردلکد كلمم كب «هدهسرولوا بجوم یرلهمالقب

 ۔اهاو یتالوصحم ىلشاب كا «بولو| تبنم یغاروط

 هومق . ردیرادو 3 یخی رادم هیحاشاب كنرل

<iهلبزارب « بولوا ندنس هیعبط تالوصح كت  
 شلدیا لق ندارو ههناقواونراز > لیتا هلبا

 ندنوبو هکمرینک یرلبا لوصح و یا «نکیآ

 لوصح رو .ردرلشامهلوا ردتقم ه هدانتسا حم

 « للحاس ریو » هتکام هلتفو هک «ردقوچ ردقوا
 و یزو نوتلآ « یثبد ليف .یدیشلرو ین

 ندبا كج یرللاپوروآ هلبتقو ید ارسا یجنزو
 هیعاشاب هدنوک یکن وک جا .یدیا ندنناجارخا
 « ؤاقاق «تبویچ «یشمافرکش هلبغاب هلاب :یلاجارخا

 شفلوا لاخدا ندجراخ یرلعرز لوصاو قوماپ
 هدقلجایول هدنرانامروا .ردترابع ندنالوصح رئاس

 .روینلون یجافآ هقریانوک هلرلجاف آقوچ رب لمعتسم
 ررو نوزوا كب یرلجافآ و قص كب یرانامروا

 ندنونل آ وروک «ریقاب «ریمد :یندامم .ردتفرک هنبرا
 هدول امروا دک یراتشد لق رد راف

 بو یعاولا كرویط هلریروس نویم زباسح
 هرضم تارشح راس هلراکنیس یرویس زعم
 .رونلو

 هداحاس یسهبصق ( هوورتوم ) نالوا یزکم
 یمهنکس .ردنوکسم هللا یلاها ۱۳ ۰۰۰ «بولوا
 هلا ۰

 یهاکساو هبصق
۰ ۰ 

 روهج سیر ر .ردراو ید

«۹۹ 

 ۱ نوا 2 نالوا هدنرهرا ۰

 | تكيه رب بکر ندبشک شب هللا نواعم رو
 هلعایعا تنه رب کر نداضعا ۸و یسالکو
 اساسا ناتوعبم سا۶ .ردراو یناثوهبم سل ر

 ندا دیازت كسوف «بولوا بک ندیشک ۳

 .رونلوا مض ثومبم رب نو رف كس نوا ره
 قیحالص ا باختاو ۲۱ قح كا باغقا

 شمر دلوط ینشای ۰
 یسهلج كرلترومأم كركو قلن ابعاو قانومبم كرک
 2 راضاس اذه عم .ردرصع# هراز
 سیر .راردرح هک ا تراجحو تماقا هدنلخاد

 سیر و ؛ردیسیر ید كنابعا تثیه قوام
 هش ر «هکدا رک ذت هلنابعا تنه «روهچ

 ییساحا كا و ر كوناټ .سهرو رارق

 < تکلع .رد-تمونمو وفل كتراسا یسهدام

 | ؛بولوا صوصخم هرلنالوا

 ب ی دل

 دلرکو یراریدم هیحانو رالاو .ردعقنم هنلایا

 یداونس تادراو .روالوا نیت هلب اهن | کا

 یناریل زملکنا ۲۲ ۰.۰.۰ یراصو ۰

 0 ناوسر رک یندراو هبیاش ؛یرلواهدن )فدار

 نانلو هدنسهرا یرلشای ۰ هللا ۱٩ .ردترابع
 رکسصع یسیلاها ةفاک نالوا ردتنم هنیشاط حالسو

 کرم ندیالآه هدننامز برح ندنو ۰بولوا

 . رویدبا لکشت هيام رک اسع اول ییا
 نالاق رح هنبرزوا یونل كئراسا هداقنمآ

 یررادتفا هغغل وا هرادا هل مک یادش < دارایجنز

 نارورب تیاسنا شب « هرزوا قنلوا هرج

 روصت یلریو زی رب ۳ هشرلب دنک ندنفرط
 ۱۸۲۱ ۱۸۱۷و شم | و|باخعن | رب و «بولل وا

 هلفاق چاق ندارسا داو ر رک ذم هدن را رات

 هلبتفرعم ام همت كلام «قرهنلوا لق
  لالقت-ا هد ۱۸4۸و ؛شفلوا لیکشت تموکح و
 . ردشفلوا قیدصت ندنفرط لود ابوروآ

 لایک ریهاشم نا لآ( ]د1ط 112 ) |

 هد ۱۱۵۰ « بولوا ندنس ۱ | جيل

 لیصم هدشنونفلا راد اروا و ؛شمغوط هدقیسبیل
 رللوصا شعب ۰ کا باستا هنونف < بو دنا

 ( هسنبام) .یدبا شلوب ترهش هینشک )ءدعاو
 افا ییهنیظو و «بوریک هنتباتک تمدخ هانسنرب

 هلسنرو ؛شمالاق للاخ ندلغوف هلنونف ربارب هللا

 «بودنکه سراپ هد ۲ ها متفص ی ص كالغوا

 مولع هیحلشاب و «تماقا هدروک دم رهش هتس ترد

 هنرزوا ینایفشکش عب «كرهدیا لاغتشا هللا هیضایر

 6 . یدشفلوا لوبق هنغااضعا یسایهداقآ سراپ

 ؟شمروک لوبق نسح «كرهدک یغد ههردنول
 لئا هنفلاضعا یسهیملع تسج داروک ذم رهشو

 عوقد كانسنرب هشام هد ۱۰۷۲ .یدنا شلوا

 یسهقود هرووئامو قیوسنورب «هنرزوا یلافو
 .قوج رو «شلوا يتک ظفاح «هلسلح ندنفرط

 كسنرب .یدبا شلنالاوق یغد هدرلتمدخ نا

 و «بوزاب یخ رات تتنادناح قیوست ور هل ما

 تایوروآو یبا یا لآ نوتب نو تامولعم هدباب

 قوچ رب هلتبسانم وب «قرهشالوط یبرلفرط راس
 .یدیشلوا سرتسد یخد هراس تامولعمو رانآ

 هبنف ةعوجم رب هدقیسیب ًارابتعا ندنخرات ۲۳



1" 
۷ 

 ب ی ل
 هادم ریش عنان قوچ رب « بوالشاب هنس رشت

 كياوتف «بونلو هدرا هللا هلوسوت . .یدیشعوق

 ؛ششیلاچ قوچ هدیحو یرلبهذم ناتستورب ها
 ‹ هم هوا قفوم کوو ۱

 و «هدهسیا شا یمس هدیح و نوسلوا نیس هفلتخ

 ۱۷۰۰ .یدشمامهلوا لئان هه رب یخد هدیاب |

 9 ایمداق آ رب هدنبلرب یقلارق هیسورپ ه دنحرات

 بها ذم ناتسنورپ

 كنو هلیطرش تایح دبق ییدنک «بوریدناق |
 هدهاو و هد (هدسرد) .یدعزلوا بصل هنتسادو

 ششیلاپ هکعردشا سیسأت امداقآ زر یا
 كوم هدنفل رابتخا

 غروبسرتپ «بونلوا توعد هبهیسور ندنفرط ورتپ
 اربع هینالآ ابقاعتم و ؛شعا لیکشت نسایمداآ
 «قرهنلرا لج ندنفرط لراش یعتلآ یروط

 شهالغابش 1 اونم قان وراه هنس دن 8

 ندنفرط ییول NT لارق هسنارف .یدنا]
 رارصا هنتماقا هدهسنارف «بوناوا توهد هسراب |

 هبهروون اه :بویلوا یضاریسیدنک «هدهسیاشقلوآ ۲

 .ردشعا تافو هداروا هدنشرات ۱۷۱ «هلئدوع

 .یدشامهلوا قفوم هدهسلآ

 و

 هلا هیلع تاسیسأت و تایرشنو هلنوتفو مولع فاك

 NT هیضایر موا ۱ء هدایز دلا ؛«بودنا لاشا

 رشب نا ۰ ردشلو ترهش هلسامدخ

 طااسو كج هدیا دس زا دلا او راکذا *یطام

 ندنرللشاب لا داراش یدنوخود ةد ىد

 .یدیشقانهذفرص هنیداجبا طخر یوم «بولوا
 ناسل رب لمکم هرس «دلرب و اغلا رب لمکم اک »

 تیندم رب لمکم < كرو ناسلرب ٤مر
 ك لک ردن تاک لاا ءږلج یزوس » مدد

 .ردشفلوا رشن هرزوا رادلح ددعتم یراثا

 هدنو رب ژ تلیهسنارف (1:۱۳00۲۵6) ۱ ۰
 ولک ۲۰ تنودروو هدشتلابا هر وبیل

 هللا ( هنودرود ) قرهلوا هدنسیقرش لاعش هرتم

 یرکے م اضق هدنبرق یساقتام كنبرارهن ( هلسیا )
 «یتکم یلخاد «یسیلاها ۱۶۲۳۰ «بولواهبصقر |

 رب لزوک « یرلاراح «یمهیملع تیعج «یسهناخ
 .ردراو ی هلکسا هدرمو ی-

 و دهن

Liburnicus) 
 ا a سورو سومیروبل

 ییدشتامز امور تریخ (شرووبل)
 .ردمدق ما

EN 

 یدبا دودعم ند( اریملا ) |

 ب ی ل

 اس كات سلاو رخ نا 8

 « بولوا 0 e دو

 و تالبع یسااها .

 عو رب فیفخ كي ؛بولوا روبشم هل-ةلناصروق

 یخدندآ قالاح هدنرهث امور .یدیا راو یرلیک

 ىدا رنو
 هزوبکک (اط) هل دوخاب ۱ در

 « بولوا یعدق عسا كنس هبصق 1

 یغیدشلوا ین « لابیآ رومشم یرادرس جانراف
 .یدشع اراضنا هدارواو ؛ شاک هب هبصق و «تفو

 رومشم كلا كانا لا ( اننهطذع ) ۱ 1

 یایمیک « بولوا ندنررک ایمیک 2
 .راد) هد ۳ .ردوددنکح کدوم كن وضع

 . ردشما تافو هد ۱۸۷۳ «بوغوط هد (داتسم

 ی اعم اکہ دننونفااراد چاق رب كاملا

 ؛شمریک هللا نف و ینرص
 قوج كي هدنصوصخ قیبطت هتعارزو تاتا

 و تاناورح یابی و

 یافلأت .ردشلوا 9 هب هع تامدخو تاضشک

 2 دشفلوا هجرت ه هنسلا کا

 هلعسا هد یس هصالخ ۹ ناناوا ر ا هنرزوا

 ۰ ردشلو ترهش

 هدنبف كل راساتوت یسا و
 یمسا و هلوچ یهدننونج تاهقرب و بم

 «ندنفیدلوالومج یرلاروا هجنرل, دنکق جت آ «بوری و
 ردق هدهراهر «قرهلوا هدنروصر مهم یساعسم

 قوت اضم و «یدرل نعهدنآ نیست ینکیدتا دادتما

 ۹ ۰ یدررر و یمسا و هد بس هعطق اق رف ۲

 رک ۵ لوک یار مسا وب هدهبفارذج تاحالطصا

 یسارح هیبیل « بوليرو هنسیقرش مق نانلوا
(ibi¶ue0۵50۴۱ ا) هدام «ریکیارح» ] .رارید 

 [ ۰ هلروس تمحارص هنس

 هدنزکد نابرت هدایلاتا (1,۱۲2۲۱) ۳
 یسیلأام لحاس هنهلیصس و ۱ ید

 یویب كا كنییازج ( نایلوثا ) عقاو هدنراقیچآ

 (وچالبم)یهدنلحاس هیایچس «بولوا ینوکسم كاو
 هرالاق و هدنسبیف لامش هرتم ولک ۷۵ كننورب

INEبرع هرتمولیک ۵ كننور ) واق تاو )  

 هلبا یلاعش ضرع +۹۲۹ «قرهلوا هدنس وج

 نانلوهدننونج . ردعقاو هدیقرش لوط ۲

 یار ترس دنک .



 پ ی ل
 قعسو هرتمول-ک رب قم آ ندنسهطا ( ناقلوو )
 و ۱۲ یو . ردشلرآ هلزافغو راط رب نالوا
 یبهیت-هحاسم ؛بولوا مرتهولیک ۷ یک ایعسو و
 یناکر و قاغاط ییعارا . ردهرتهولیک مب ۳۲

 ( هریک ) نالوا ترابع ندناکر, شعوس «بولوا
 یرلعافترا . ردراو یعافترا هرتم ۲ كنغاط

 یخد یغاط چاق 7/1 رک د ئاشا ندهرتم ۰

 وال یسیضارا ۰ ردرلناکر شعرس یسهلج «بولوا
 رکنوس و ندرارق سون شال راوو لب یتنق آ
 ایرثک ۱ ید زیکد یهدنفارطا .ردترابع ندنشاط

 .ردروتسم هلب اش اط رکتوس رزو هدنرزوا كيوص

 یرلناکرب , رودلوا جارخا قوچكب ندرلشاط و
 . ردقوج یرهلزاز ۰ هدهسیا هدقماعای ندقوچ

 یرهصاباقو یراوص ندعمیلدروکوک هدنتهچ بونج
 و یرلغاب . روینلو ید باش . ردراو ید
 و بارش لوبقم /كپ « بولوا قوچ یراق وتیز
 لحاس هلیعسا ( یراپیل ) هنب .راقیچ ینا نوتیز
 .هجتاب لاقتر وو هلرلقلنوتیزا هبصق نانلوب هدنسیقرش
 . ردشمالشیا كدهنىراهبت یرلغاط .ردطاحم هلو

 .ردترابع ندیذک ۷۷۰۰ یبیلاها

 هدنس هستم ریازج ( نایلوثا ) روک ذم —
 رنو . رويل ربو یمسا یراپبل هدایز هكا یدع#
 هدرلنو هک «ردنوکسمیس ۷ «بولوا هدنددع ۳
 «یدوتیلف «ننیتسوا «وناقلوو «یوبمورتسا«یراپبل

 (لوبمورتسا) زکلای هدلاح یکیدمش جن «بولوا
 .ردراو ناکرب و ردیا لاعتشا هرصهرآ هدنسهرب زج

 یمان ( یلاقلوو ) هلیتقو هرلنوب ینالوط ندنرلن اکرپ
 تاک ا راک زور هدنرلتسوا . یدرلرو یخد

 یهلارتراک زور هدندنع رل اوب سا «ندنفیدلوا

 یریازج ( نایلوثا ) هلتبسن ۰( لوثا ) نالوا معز
 ۱۸۰۰۰ یسلاها كنسهلج . یدرونند ید

 .رولوا غلاب هبیشک

۳ 
 ولک ۳ كغربسنرآ و مبات «:غاجتس ( غربسنرآ )

 هغغامرا ( نر) قرهلوا هدنسیقرش لامش هرتم

 یزکرم اضق عقاو هدنرزوا یره (هپل) بصنم
 .هننکام تعارز «یسلاها ۰ «بولواهبصق 1

Lipp ( ) قرض هداننالآ | 
 ۱ مكان 4بلانتسو تب یسو رب

۸ 

 ا ا هدهنسلا ةناک ۰ بولوا یرکرم هتک |

 و لزوک ك یراهلحم شا سسآت یی هدنفارطا ۱
 | یتاکرب یسیطارا كدسهلج . ردییااسو یدوتبلآ

 کاب مم جر 2  ردراو یرلهاکحرفتو هاب مساو هدنحر" |

 .یدشفلوا همد (ایسپیل) «بودیا سست |

 ؛هیوییک ءازجا «همریص «تاجوسنم قومایو

4 

 .هقرافهر سو هلغوط «بیا ؛نوئولو هراغیج «یرا

 .ردراوینراجت ريخذو تاناویحو یراهناخگابد هلبرا
lei (| ۰ ) هسقاص تهنالآ 

 ولرک ۷ تكتهدسردو هدنغللارق ) س ۰

 ضیع ۵۱۳۲۰۳۱۰۳ قرهلواهدنسیلاهثبیط هرتم
 كاج جافربو هدیق رثلوط EP Ver هلبا لامش

 هزادا هدهرات۶ تروص و كوس متاو هدنساقتلم

 « ییلاها ۳۹۹ ۹۰٩ «بولوا رهش رب رونلوا

 ددهت۰«یعوصو صوصخ ههنلتخ نونف «یلونفلا راد

 خیرات « یسهزوم « ېس »اخد صر «یسهبااع بناکم

 ا ایک «ی)هاخهنوم نون راسو یعیبط
 ۳۰۰ ۰۰۰و طوم هونفلاراد « یر هنامع

 تاناوح" و تاتابن لمکم «ی.هنافتک یواح یدلج
 هیهرثاس و هیقرش هنسلا «بلع .ایارفج «یراهجما
 یرهث غیسیبل . ردراو یسهبملع تايعج صوصخ

 رشناو تعابط كضرا ءءرك نوت هکلب و اكن هيام

 هدرهشوب یرلفاح كوي تهنال آ نوتبو ؛رونلوا
 لعم ۱۱۵ هدننوئالاراد .رار و ربدنلو لیکو ررب

 ربعا ۱۱۲ نوت ۰ رولو رکاش ۳۲۰۵۰ و

 هدرهش و یخد یز هک یعوع كننلروط
 بش نالوا دوحوم ندیکسا كرهش .ردیا داقعنا

 «هدهسیا راط یرلقافوس «بولوا هدنزرط مدق راک

 مو 2 ةا عاصەو مسج ؛بواوا شین یرلقاقوس

 خ « یدیاعم ددعتم « یراورتایت «یسهیصوصخو

 قوج هدیهررخ تاسسْوم یک. هناغمینب و هناخ

 (ابوروا قرهلوا صوصخمهرازسا.دو یغاص «بولوا
 ملات . رولو هدریش و هد ېتکم کسا كلا

 كلوب « دغاک «راهنیک ام فاتخ «بولوا یرلبا یلیخ

 ۰ راکشچ یمنص « نواص «یلالآ قیسوم «نوتوت
 ۰ ردقوج یرلهقرباف هراسو یدغاک لیبماق-ا

 كور هرک وا هدهنس «بولوا كلشياكي راغ

 هدنرلادتبا یدالیم نرف یجثوا .رولیروق ریانب

 نات راجو ایرتسرا (1,100:010)
 0 هطخ هبوارو»« كتلو

 | كيبل ك ٠
TT 



 ۱۲ ھوا شات یو ۷

 برف E ك (نخریکسیاو) ی

 7۱۹۵۰ «بولوا هیصق رب دنيا
 .ردراو یرل قیرباف هربو هکرس «رکش «هخوه

Lippe ) 1زد رار هدەسام لا )  

 :هلنابنهدنجما ككل رپ نالوا یمانمه | 2
 اتش ةه وا هیت هل انتسو «قرهفآ یرغوط هب

 « هللا قش یرغوط هبرغ ندقرش یوو «ر

 و یسلاها

 ےک

 ىلج اب بم الوط كب یس ار ؛هدهسیا ترابعندهرتمولیک

 ۲۱,۸۲  رولقا غلا هب ەرتەول ك ۲ ۵ ۵ «ندنغیدلوا

 اص هننافس ریس a دن ۳ ین ءزت هوا

 : رد هدنتعسو هرتم ولیکم برم VCE یک ۱

 لامت بیع هی«. ۵ |هب هبل 1

 ی رونلوا هرادا ۳ ترم هدنتهح

 یخد ًابونجو اب ض«هرووناه "الاعثو قرش «بولوا
 هایت دیس ندف رطره یعی هر هطخ هیاافتسو

 ۶۲۰۱۱ طب بم هلرارب مبات

 ° هلا 15۱۷ و لامش ضرع

 ۱۳۱ ره تم « بولوا دتع هدنرا

 ..ردشک ۱۳۶ ۷ یدیل اهاو هرتم وایکع برص

 هدنمسف یبرغ بونج زکآب «بولوا زود ییضارا _
 شب ترد هلیما « یلامروا هل » ینعی (دلاو رثا

 هیجلشاب . ردراو رآ همش شعب شعب هدنرلعافترا هرتم رو 1

 ( هرو ) نالوا عباث هنغامریآ ( سو ) یراها
 عیات هنغامریا نر « بولوا یرلیاچ ( سا ) هلیا
 هسا كىر (هبل) نربو یا هتکلعو نالوا

 .ردهدنتهج یبیغ بونج كکاسن رپ وہ یمبانم زکااب

 یرادقم زآ رب كنسهلاامش دودحهدیغامریا (رسو) "

 «ردیلتبوطر «هدهسیا لدتعم یساوه .رورتآ

 ینالوصع«هدهسیاتبنم غار وط .ردقوچ یراسیسو |
 ینصن كنسیضارا .ردلكد یک هکلسب نسیلاها _

۳۳ 

 :یالوصح هعلشاب .ردترابع ندهلاخ ءوغاراو

 .ردهریاسو هویم «هزس «ریونک «نتک «یادفب
 تاناونح راشو زوم وط « ربخ.ص ‹ یک «نوقآ

 قوب ییانص . ردقوچ یرلناخوق یرآ هلیسهیاها
 ندنرهقرباف تیمرک و هلغوط «بولوا هدنمکعت

۱ | 
۱ 
۱ 

«۹ 

 . روال را هرادا هل تدط و رشم ۱

 .ردراو یاتوعیم سام |

 ت ی د

 ` «هتسارک :یناجارخا هجلشاب .ردتوب یراق اف هقشب
 ندقلهراذیس لومم ندنکووک زکد و نارطق

 قرهلوا E كسار ر یترا .ردنرابع

 و نداضعا ۱

 ۳ قح كجا بان ا

 شمربدلاوط نشا ۲۰ هدقیحالص قفلوا باخنتاو |
 ید بوس یراعمو تادراو .ردص وصخ هرلن ال وا ۱

 ۱ ندعام هدنناب یرهش ( لسو ) هدالخاد قابا شا

 | ۱۷ ۰هفاسم یکیدتبا مطق .رولیکودهنغامریا (نر)

 ۱ -.Lipge,L ( دلو-ءد هبیل دوخا

 | تمزآ :قرف لی ۲

 | ی ص «نامروا «رباچ یرکید فصن و عورزم

 زکص .رد راع ندقرام ا ۰ ۲ 0

 یسیاها ۱ ۲۳۷ 4( دلوعد )
 . ردمسقنم هب هبحات ۱۲و اضق ۷

 نالوا ی
 كاسن رب .ردراو

 ا ثهجرقسا ( ا1ط ) ۱
 هرتمم ول ۳۲ تافروعد و هدنكاا ] 5

 رب هدننصنم كره نالوا یانمهو هدنسیقرش لاعش

 ۲۷ «یسیلاها ۱۷ ۸۰۷ بولوا هلکس و رهش |

 «یرلمتخر لزوک «یناهل «یناکم ددعتم «یساسیلک
 «یراضوح و هاکتسد صوصخ هنلامعا یافس

 . «یزب نکلپ «رکش «ماج «یسهبرش تراجت كلشيا
 یراهناخغابد هلبراهقراف هراس و نواص «پیا
 ةد لزا « بولوا یس هلکسا كغروب دا .ردراو

 .رولوا دتم رهاکجرفت لزوک

Lillle-Rockاش ما (  

 9 ۳ كلام ی فود هات

 هرتمولیک ۵۷۵ تایل روا کیو هدنتموکح (ساسناق
 كنرهن ( ساسناقرآ ) قرهلوا هدنسیبرخ لاعث
 ییدنکود هنغامرا ييسیسیم كولو هدنرانک غاص
 ۳ ک دم تھوک هدیراقو هرتمولیک ۱۰۰ ندلجم

 «یسلاها ۱۳۱۸۰ «بولوا هبصق رب یزکس تبهر

 رکید «یرلبتکم صوصخ هراروکهلرازلیدو ضاص
 « ی. هناتساح كوس « یسهناخ رام «یاکم ددعم

 یانس رلشیا هدرهن «هلرلطخ لوب ریمد ددعتم
 .ردراو ینراجت كلشيا كيو

 كلام ) Liıtle-Falls ( سس ۳ هل
 ( قرووبن ) تاعمتجم

 لامش هرتمواک ۰ ۱ كب ( یابل ) و هدم رکعت

 .انک ییا كنم ره ( قواهوم ( قزالوا هدنسب یف

 هبضق رب عقاو هدنرزوا لودج ( هرف )و هدنر
 لو ریمد يا .ردراو یسیلاها ٩۳۳۵ «بولوا

 3 هدنناب كنهبصق لودجو رم روک ذم هلطخ

 ندنجما كزافوب رب طاح هلرلابق تيد ندفرط ییاو
Yo 



 ت ی ل

۳ 
 برا اکیلا كوو قوماپ .رریوچ یعرلهنیک ام
 . ردراو یرلنم رکدو یر« ر اف دغاک

Li!huanie } 3ام تەس  

 های یی tiJ 1 ۱ 2 و9
 ندنزفروک اغير «بولوا هطخ رب هدنسبق رش لحاس
 كد هنسارحم (نی) ندنف رط یغاشآ كنسارغ (هنود)و

 لاش ضرع ۳ عد

(AESدلم هدنزاهرآ قرش لوط ۳۹ هلا  

 ۵۷ ۵ هلال ۰

 ریتعم مناو هدنس هکلم نایس ك ه.س ور .رولوا

 و وورفو كس و «ادلبو «ولووق یاس تکا :بویاوا

 نالوا زوکسم هل رلن "] وتیل هح حلش .ردمسقنم هت رلتلابا

 هر ولي ۳ در هوم رم ۷ ۰ ٩ یی هیت 2 ۳ رم وفا

 ەل هل سدفو رک مک E یدیلاهاو

 نکا فک هنغللارق ا يو تم روگع ا هګرا

 قرطلاب «بولوا عساو اهد قوج ندنو هما وتیل
 .یدرولوا دی OE زاد هرف ندنلح اتش

 یزتکد یقیطلاب « بولوا
1 1 1 ۱1 

 هلا افیر یراهنا لوس

 قخاو زود یدضارا
 كأ ناالو مدت

 زکاای كنبرلا رع هدكنیسیکیا هک «ردیرقامرا نی
 یلتوطر یماوه . ردهدهسا وتل یرلج# یغاشآ

 كيو قوج یرلنامروا ۰ ردقولوص كب نیشیقو
 - وط .

 یک دا قر ردقوا-ءارز ؛«بولو! تبنمكب یغارب

 یک رونکو  نتک « فالو «رادواج «هدلاح

 ییاوت «هدهسلا كح >اوک ,یراتآ + .ر-وح لو

 رد واح یرلجاغ آ لوس لب «بولرا عساو

 «هریخذ :یناجارخا هعلشاب .روینلو یرازوکوا نابب
 یییاذص .رده:اسو كروک «یرد «تآ «هتسارک

 ندتبوبحو هغد داوم هلا هخوچ عون رب ابق
 . ردترابع ندا زج یک یجارخا وئربسا

 ران اوتل نالوا یمهیلصا لاها تهطخ وب

 یراکدابوس «بولوا ندنرلیکسا كا تن همایرآ مما
 ابوروآ رئاس هلبرلناسل یرکناسو دنز تال

 راس .ردراو یجاشمو تسانم هداز ندنسهنسلا

 سورو هل یرب 3 دیکس) هدیرت ؟داز ایدراشم دا .هداوز_ یرطچ ابشمو تبارق مروالننا ةبث 44

 ندنرلف دلوا ششیلآ هفم زاب بو وقوا هدنرلن اسل ۱ .ردرللکد دودعم ندنماونا والسا « هد هسا

  وماس ؛روق 1 وتل هل رلن وتل لصا ریل هم ]ویا
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 وز همش ش هلب راع-ا سور ؛نایتیک | كرا هش ر اف قوح ر هنقراص یضفاشارپ

 اللوستل ۰۸:۲ ۳۱۰رلنآ وتلا لصا « بولوا

 دیکسا .رلردیلزوک یئامو یلجاص یراص هرزوا |

 یضارا ا ا كلام هب یارا ۱

 لد هوا یم ناکداز رد یاسمن | هلن ام یک كم 1 ۳1 CS) PER را

 یضارا كجهیلدیا هربخنچ .«هلا وذل یلراسا ۱

Edِت  

 زن نیکو ءاس ۰۱۸۵۰۰ ۰راروق ۱ ۱۱۰ ۰

OVEو مو یخد راسورب  

 چوا رل آوتیل هدیدالیم نرف یجتوا .ردنرابع

 او رلسور ندرلنوب «بولوا
 داد هنسا رم هلوت سيو ندنلءاس یز کد قبطلاب راسورآ

 هلتبسن هنیرلب دنک هک «راب دنا نیک اس درا نالوا
 وماس ران اوتيل لصا ؛ردشلذد هیسور هر وا

 یونجقرش راد, هل را ( درعا ) هلرکی دما و نایتیک

 وتیل .رلبدنانک اس هدنفرط یاعثقرش یغدرلنوتلو
 : یدجو مب «بویلوا یراهمقو هبصقورمشدلرلن آ
 الود یراوشموق «ندنرلقداشاب هدرنامروا هدلاح
 «هدافتسالاب ندنلاح و دارلا وب را والسا هلران ام رج

 یتیرلیدنک «هلبا طب یعرارپ كراسور رلنامرج
 راوالسا یغد رلنوتل «یکیراقدریدشالن ۸ ًاجعردن
 رانات ‹ گر هند روکسوت فا هلامعش ندنفرط

 ؛شعتبراق هرلنآوتساو رلنوویل نالرا ندننج
 «بودبا هظفاح ین رالالقتسا ران اوتل لصا زکایو

 رات اوتيل مولا ىلع .رلیدما شلاق هدنلاح صااخ
 رکا «بولوا لابس بسانتمو ییمادنا و

 مقنم هب همش كوب

 هراسورو هرنالآ هلرللما و هش رک یدنک یر

 راکدلشر او «هغءاشاب هدنتلآ مک «بولوا بولغم

 رار هلا

 ژدراسورو ندرلن الآ «ندرلیلوا یرلقدلوا میت یر

 هدیرک كب یلاها ماوع «هدهسرلشل | تیندم زارب
 قموکح هیسور ۰رلردهدقاشاب یک ناویح «بولاق

 ررلتمییط تیراسا رانو «یخد هرکص ندکدرو
 ا شمهمهک زاو ندقالخا ینیدلوا شما اقلا

 ندیا 9 نوجرش كفراعمو مولع هدنرنی و

 ۱ HF زاك كمه یرلکدتا فرص راتعج

 ذ فرص هغموقوا توزاب یرلناسا یدنک |



 رب نامدا كيال ناوتل هات ا 7
 ندنغآ ق .ردشااق ترابع ندنباتک دناقع

 یرارعش قوچ رب نالوا ظوفحم هدننیب یلاها هزغآ

 ۳ رپ «هسلوا ,a 0 هک« ر دراو 1

 هلرابجاو قوس كراباهل هدمب «بولوا سقودوتروآ
 كراسورو ؛شعا لوبق نبهذم كيلوتت ىس

 نت یراقاط رب «هرکص ندکدریک هنتیمبات

 یدک هسیا كران ول یه دلاعش .ردراشلوا سقودو

 .ردناتستور#
 «بولوا لوم# یف شیرات كلهآ تل

 تقو قوج ر 0 «هروک هنغیدلشالک 7

 NEE ندقدنلو هد دل رلوالسا

 رب تو ر هج را «هدیدالیم نرق یوا

 . ردشمالشاب هغللوط یعسا تقو وا دوخاو سا

 راشعا لوبق ینلنایتسرخ یجاق رب ندنرلسیر
 هن رلم دق بهذم هنن یرافلخ ابو یرلبدنک «هدهسیا

 نرت یجندرد نوا تیامن .یدراشعا عوجر
 ( نمدک ) نانلو یرلءفود هدنطساوا یدالیم

 هوقسوم «لبا طبض ینتهج بررغ نوتب تلله ےسور
 ر و میسوت دل د هناحاس زکدهرقو هن

 E ی رهث ( هنایو ) و ؛ شل آ یتاونع لارق

 ین هل ره . یدشعا ذاختا تختو

 د نا ساره اوروآ «هدهتیدنا لکد نابتسرخ

 ریس ر یراق ه-دناجاهم كراراتات هنسیدنک یر

 ۰یدرلشعا تعراسم هنسهوقن «بوقاب هلب رظن

 رانا آ هلرارانات یغد ( درکلوا ) یلغوا توی

 هوقسوم هلدادرتسا یرارب یرلقدلوا شا طبض

 كوب .یدشعا تاحوتف میسو ردق ۳ یرهش
 نانلو یسهک لم تناتسا ( نولک اب ) لغوا

 ناتسهل هلا هنآ و تیل «هلکعا جوزت یی( هجموده )
 كزادمكح فرص داحا و « هدهسیا شمل 1

 یسهرادا ةانرپ ندشتکام :برلوا 6
 هدناتسهل رالارقو ؛یدبا یربآ یبهیلامو رکسعو

 یرهقود یخد كټ هنآ و تبل «دهسیدردیا تماقا

 تن دل £0

 ی درد هد: رات ۱ ء تیام ۰ یدبا راو

 *هرادا و تنهساوتبل رعزاق

 ارد ةا قالا هناتسهل نوتبسب قکاع ؛بورو

 یمکحو بلغت كربلا ران | وتیا یرب ندتقو وا
 یجنر فناتسه تبان «بولاق هدنتلآ

 یببقابتم مدقهدنسیجنگیاو یمظعا مق تنه وتیل
 هبهبسورپ یسهطخ ( تایبموک ) زکلایو ههیسور
 اب کل ییدشا طب هیسور .ردشغل وا قالا

 هدب هتلیا چوا ناناو هدزکرم كا یی هنق
 هد ۲۱۵۱۸۲۰ «هدهسیا شقارب نمسا هما وتیل

 هب سور «ندنرلکدتبا مایق ربارب هلرللما رلن اوتيل

 یخد ینمسا ( هين و تیل ) «هجنردصاب یایقوب یاود
 یرلن آوتیل یرب ندتقو واو ؛شقا منمو وفل
 هدکغا یس هللا هطساو ره هنمردشالسور

et 

 ماتخ هتسهر 2

 هدنس هععاعم

 هجو رب یرادوعق خیرات هلبرارادمکح
 :رادا

 لوا ندزعشارب هللاتسهل ۱

 ۱۳۸ بارت ۱۱۷۰ یلافو لیوبدرا

 ۱۳۸۰ دن وغ ران ۱۲۳۰ یدوعق دلوغونر

 1A۲ ندیورت ۱۳۳۸ غودنم
 ۱۳۸۳ نیو وشو ۱۳۹۳ تانورت

 ۱۳۰۵ نیعدک ۱3۰ كيابتسل وو

 ۱۳۳۸ تون وای ۱۳۹/۸ غوروتنییوس
 ۱۳:۱ درکل وا ۱۳۷۰ دنومرک |

 ۱۳۸ توتسک ۱۳۷۰ نیبکبلبک
 ۱۳۸ نولک اب ۱ دن ومور

 کش ندکدشلرب هلناتسمآ ۲

 ۱۳ دن ومسیعس ۱۳۸۶۰ ( ریعزاق ) لکریکسا

 , [ كناتسهل ) ريعزاق | ۱۳۹۲ (ددناسکل۲) دلوتو
 1( یدیعذاق یجتدرد | ۳۰ ( سالسلوب )لکیردی وسا

 ۱: یا

 « هرافص »و « رانص » ] ثل یو

 [ ۰هلبرویب تعجارص هنیرهدام
 ءامدق ار

 « بولوا ندنیندم و اهتف

 | ثبل

 دز نم شا
 جرات ٩٤ «هدلاح یغیدلوا یلناهفصا لصا نع

 ؛ شمغوط هدنس هی رق هدنشقلق كل رص« هدنسل رش

 ۔ دن ثتدحو هقف هدرهم «بو دیا مولع لیصحو

 تافو هدنخرات ۱۷ هو ؛ شاوا لوغشم هلبسیر

 .ردهاک:رایز یرف عقاو هدارفصلا ةفارق .ردشعا



 جی ل
 نوتل آب شب یونس «بولوا ندنورت بابرا
 قدصارو ناسا هزرقحسم یس هلج « هلذل وا یدارا

 رداو قوچ رب هدنقح یلواطسو مرک .شعا ردا

 هدنفليضاق رصمو یفیدلوا بهذلا ینذح .ردلوقنم

 ك.دیرلارضح یمفاش ماما .ردیو م یغد ینیدنلوف

 «بولوا یفیلب نظ نسح هد.دتح هجرت بحاص
 | «یدیاهشیتب احس ایک ( هضر ) كلام ماما رکا »

 .ردېو م یکبدید « یدقج هلوب ترهشردق هبلا راشم
 هده یلص رب ولوط هلب امرخ هنس دنک كلام ماما

 قرهربدلوط هلنوتل | یب نیص هجر بحاص « هلکعا

 .یدشعا هداما

 رکب رایدو هدیغایتس و تالو رکب راید زا

 رب لک ۷۰ تل یپش (دمآ نه
 «بولوا هیت 2 یزکس ات هدنسدق رش لامش

 ار عماج ۱ «ییلاما ۸

 فاخ ۱ «یاج ۲ «یناکد ۱۰ «یباسیلک كج وک ۲

 | «بولوا طاح هلرلهحاب .ردراو ین عج 9

 ندنوب یسیلاما «هلغفل وب یراقاجوا ی آهدنراراوج
 - لبناللوق هدنساشنا یرهناح بولآ

 ندنلاعث یاهتنم كرکیراید یساضق هم -
 ۲۳۰ رار هلي رل هیحات یاهو زار کا ترابع

 «هلتبالو سیلتب ًاقرشو الامت .ردبکرم ندهیرق
 هلرغاعس ینغرا ِ ابیف «هلیساضق ناولس . اب وتح

 - ولیک برم ۲ یس هیس ةحاسم .رددودع

 یو ۷ ؛ بولو) هلی مدارا هرم

 نامروا ا ٤۷ ۰ هعورم *یضارا

 ییلاها .ردنرابع ندهیلاخ "ینارا یروصقو
 و لسم ئ ٣٤ ۲۹۰ « بولوا یدک ۰ ۸

 ندنسهلسم ءلاها . ردنا,تسرخ ی ۸

 ۰۱۳ و كر ی ۲۰۰۰ «درک ید ۰ ۷

 ینایرس یس ۱4۸۷ ندنرلایتهرخ .ردسکرچ
 .ردنمرا مسقنم ه هثلث هاذم یروصقو ی وقع

 «بونلو هل رب هدنقرش هرتهولک ۱۱ كڼاضق زک
 . راقبح زوط ولک ۰

 هدنرطسو تهرتلکنا (1,9۶۵۵5۱۵۳)

 لاعش هرتمولیک ۱۰ كلیهردنولو |
 (را وس) مبا هنغامرا ( تر ) قرهلوا ه دن يب رص

 ؛ بولوا رهش رب یزکرم تایا هدنرزوا یرهن
 هلا هراسو باروجو هلناف «ییلاها ۱۷ : ٤

 ۰ یونس

۰ 

 | ی

۰0۲ 

 6ر2 یرلندحم روک . ریلیر د شیت یخد رلیغاز |

 وک هدایز ندهالینوط نویلهر یونس «بولوا |

 سو اق قاآ «تربش «هلناد راشاق لو
 «یرلقاقو-مساوو زود «یراهاخریمد «یرل هق رباف
 بم «یرلاسیلک ماص» ددعتم «یمهینبا لزوک

 راسو یس هناخ هتسخ کیا و «ی.هزوم «یتکم هسیفن

 یسهلق رب كسکویو یباکم هلیسهربخ تاسسوم

 ۰ ردراو
 اقرش « ماهننینو “لاش قلاا وعل -

 قاوراد ندنتوج یبغبونج «دنالنورو ناوقنیل

 ابا فرد هدندنفرط یلاعث برف «دروفاتسا ابرف
 a ةحاسم « پولوا دودحم هلبرلت
 ۰ ۰ یسیلاهاو هرتمولیک برم

 جوقم زآو زود یبیضارا

 تنرت) اروا زواج یعافترا كلهرتم ۲۷۵ ىلع

 «بودیالیکشت ییزآرب تكنسهلاعث دودح یغامریا
 ۶ زولوا بصنم کوب یسراج هایم نوتب كد
 ویب ی مق كنسيضارا .رد(رآوس ) یربن هجلشاب

 یفارا « بولوا قلاعرم یسیترش مقو عورزم

 یالوصحم . رارک ا ربا هنغوج 2
 ریغیص «نویق .ردنرابع ندفالو «هیرآ «یادنب

 یراریکیب كنب «بولواقوچ یلاناو.ح رئاسو هلکرخ

 لزوک «بولوا قوچ هدیرلناوبح وآ .ردرویشم

 کوب نالوا لزوکو هجا كن نوبت ۰ راقب
 یکم هبلحم عیانص .ییلسابهراسو هلاف «بوناشیا

 لوبقم كب .ردنرابع ندعاونا نالبیاص هدنف رمآ
 واوا مصقتم هیاضت + تل ..یلیا یخد رابنپ
 .ردیواح ینهبحا ۱

 ور وفاتسا تنه رتلکد |( 0 ۱
 1 و ال ا ۱ داشجیل

 ید رک «قرهلوا هدنسق رش بوئج هرتم ولک

 لاما ۰ هدن رزوا

 ةرص .ردراو یرلهشرباذ هرب و ها را هلا یلاخو

 یوم هو وحن و
 EEE هرتمم ۸۰ و یە هتک نقل

 یا یلک رب منصم و یکسا نالوا یسهلق اع

 . ردراو

۹ 

 و

 < بولوا هبصق رب

(Lichtenberg :( | ۰كەن  

 اسنریرب ثكچوکهلتقو .هدنتهج ]
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 .ردشغلواقاجلا هب هيس ور هدنخم رات ۱۸۳ .یدا
 هلعما و یخد هدنقرش هرتمولک ه كنلرب --

 شنکو یبیلأها ۱۲۰۲۰ «بولوا هیرق رب كوب

 .ردراو یرهعناب هزبس
 یانال آ (Lichtenstein) | ۰ام هم

 كحوک رب لقتسم توت | نی 3

 ۔راروو) تاارتسوآ ًافرشو "دل مش «بوا وا كااسنرب

 « هلبس همحان نوزب ی كەر وسا اوت هتل (غرب

 (نر) نارآ ندنسهبحان لاف تنس یوا ید اض

 ولیک ۲۳ یبو هیونج ندلاعث .رددودح هلیسارج

 وا ۱۰۹ یمهیعطس هح اسمو هرتم

 ۰ یزکرم .ردراو یساها ٩۱۲۵ «بول

 .اها ۰ ردیسهرق ( زوداو ) نالوا ملاح ییاها

 ۔ارا ردکیلوتق ىسەلج ناهو نالآ "الماک ینیل

 و نتک هللا هرخذ ینالوصحم .ردقلغاط یسع

 قوماپ .ردقوچ یرریغیص .ردنرابع ندموزوا

 لو ريمدرب .ریلساب رايش لوعم ندهتخت هلتاجوسنم
 نادنات كنسنرب . رود یتش نیل مشق یطخ

 یالمادوم هدهبسور و ابرتسوآ «بولوانیکن ز كی

 وطاربعا «بودنا تماقا هدهایو ارثک او .ردراو

 «بونلواهرادا هلتطورشم .ردراویاستناهنارسلر

 سن رب شک و تنم ندنفرط لاها یس ۲

 ېک نداضعا ۱ «هرزواقلوابوصنم ندنفرط
 . ردراو قار سلحم ر

 2 ینراصم و

 ید وئنس تادراو

 .هدارقنارف ۲۰
 - ردهدیرا

(Lyehnide , Lychnidus) | 2 
 هیصف یرخ را یهدقل دوانرآ ( سد 3۹

 |هنسهدام « یرخوا» | +. ردنعدق ما كن وکو

 

 با ( قرو ) ییهرتلکنا (1ع۵03) ۱
 هرتم ول ک ۷ كترو و مدل

 ( هرا ) مبات هنغامریا ( هزوا ) و هدنسییغ بونج

 | كنطخ لو ریمد چاق رب قرهلوا هدنرزوا یره
 .اها ۳۱۷ ۵۰۵ « بولوا رهش رب هدنعط اق ةطقن

 نازا و یهبریخ تاسسوم «ایبتاکم _تاتخ «یبیل
 هرازلید و یغاص هلیسهناخهتسخ رب م-او هلج
 و قیعج تاسداو هفسلف « یو شکم صوصخ

 .اهتک ددعتم «یسهناخ هنوم یعیبطش.رات ص وصخ اکو

<o 

 ۰ ردیواح یبیمالسا "لوبتم را آ یلیخ رب
 میسقنه هرا هطآ ددعتم هلرللودح قوح |

EG 

 هنسلردت كبونف یک تعارز و كالس دنوم « یر هن

 و یز هناغکود عساو ٤ یت کم رب كوب ص وصخ

 « زب « هخوج «یرلهقراف صوصخ هنعاولا هننک ام

 .هنالمع س وصخ هناجوسنم راسو یلاخ «رلشاق كرا

 .هناخناد «یرلهق رافیاق قانا و باونا رضاح «یر

 .ردراو ینراجت كلشيا كبو یرل
 ) Leyde, Leyden ) jil هجمالا و

 و هدنتلابا هدنالوه ینونج كکنلث ۱ ب۵
 قرهلوا هدنسقرش لاعتهرتهولبک ۱ ك( یاهال )

 سا سو وا هدیرافو هرتد ولشک ۱۳ نایلعاس

 «بولوا رهش رب یزکم اضق هدنرزوا یلوق نر
EVAیرلقاقوس زمو عساو زود «یسا اها » 

 نونف و هسیفت میانص ؛ یس هناخ هتسخ ۲ « یر اسرلکد دعتم

 یدرک اش هداز ند ۰ «یرلتسجتاسدا هلبا

 ا بک اکو و ییوتفلاراد رب روهشم نالوا

 2 «یتکم داع ی یا «یسهناضتک

 و ایک هلم رلهناخ هنومن و هعیبط تکح <“ «یعیبط

 هقتعرات او یعیبط خیرات «یرهناخشألع یحارح نف

 ۱ یسهجاب تاناس عساو «یرهزوم رشالا لعو

 هیموم ةينبا عنصمو مسج «یسهناخموط «یناماکعتسا
 « یر هق راف تاحوسنملوو هخوح « ی هبص وصخ و

 .ردراو یریان رب كاشیا كب یونسو یرهناخغابد

 نفد یراجم باتک نالوا شفلو كلشیا كب هلدتق و

 بتک قوح رب هدرهش و . ردشعا یندت تعابط

 ینهناضتک.ردعفلوا اعبط ید :هق هدر اتو هس رع

 3 رهش,

 ا «بولوا

 ووا القا هلراار وک لزوک و رکراک هدنرا

 یکسا ۰ ردراو یسویق ۸ « بولوا طاع هلزوس رب
 (مورورانابمولودغول ) هجرللامور «بولوا رهش رب
 طقعسم یدیا فورعم هلمسا

 .ردشنل و 5

 كیدنو هدنزکد قیتایردآ ( ا1۵1 ) ۱ 4
 هرص رب دتع هدنرلقجا كنرهش ] ص

 رب « هدلاح یرلتدلوا هدنددع ۷ « بولوا رلهطآ
 « بولوا روتسم هلراهحاب .رارویدیا اکشن شوق

 كريهاشم قوج ۰

 .ردراویسل اها كس ر دیک ا اره 7 لر, د رکوس كا

 I ق كريغص ESE (Lydie) هب دمل

 هطخ رب ه دزس هع دق نایسقت كنيا وط



 د ی ل

 « اراق واج هايجمرف ًاقرش .ایسیم الات «بولوا
 ندننارممتسم را نانو ینمی) هینوب ید ارض
 (سدراس)یزکس .یدبا دودج هلا(لحاوسنالوا

 . یدیا یره

 هنخ رات ۵۸ ندنځ را ۹ دالبلالیق .یدیا

 «بولوا هدنلاح دیر لقتسم هس ۷۱ كد

 ۲ هنامز و تقو یدودح

 هدننامز (سوسرق) نالوایریخا كنم لرادیکحو
 هكدهنسارحم قامرا لبزق نەي یره ) سیلآ (
 هدرز « یرارا دک یدبا شلبا تمسو تکا

 . ردیوسنم ههلالس ج وا « هلیجو ی نو
 ریهش ریکناهج
 «بودیاطبس ندناریاردنکسا دلوس و ؛شعا قاحلا
 هند دار لکو اس ًاقامتەو كنوغبتنآ هدننافو كنو

 ( نموا ) یجنرب هدنخرات ۲٩۰ دالبلا لبق ؛شیک
 لات آ یخ وا هد ۱۳۲ و «قالا هب هم رب ندنف رط

 امور . یدبا شغلوا كرت هنتلود امور ندنفرط
 « بولاق هنغاروطارعا قرش هدنماسقا كنتاود

 هيمالسا كلام ةميمض ندنفرط رل قوس هدمب
 نیدنآ و ناخوراص هدنضارقنا كتلود و و ؛شلوا

 ندنف رط هنامثع تلود هدمب «بولاقهدنفررصت ك راک

 ین ر لقا س نی دیآ هل ناخوراص مویلا - ردشغآ وا عف
 هیدل . رویدیا گشت ی تراس رک

 یخراو ی اسا كن رادمکع
 :ردس 1 هحورب

 | (یسهلالس رلیلکره ۰۲) | (یسهلالس دابا ۰۱)
 سویکل ۲ دالیلا لبق

 | سولب | ا نوئم
 ۱۳۹ هیت 7 ت لو. سون و

 لا ۱ ۱۸ نی لوهجم ۳۳ نت ۱۳۹ 3

 ۷۹۷ 3 ۱:۸ وساک
 ۷۹ E ی

 ۷1 تان
 ۷:۷۲ سلم وک

 vre 0 ج هل
 کت سولوع
 (یسهلالس دانم ص 3 0 3

 ۷۰۸ سکیک ی
 1۷ سیدرآ یینکیا کا سایسرام

 ۳۱ تایداس | — سونادرای
 > تایل [یعنکیا | ۰ لاقموا
 ۵4۷ لا ٥٥۹  سآوسرق | ۲ نملپ

 29 ؛شعا عسو هرو

 هنکل ام نا را « هلطبض یی هب ديل ورضک
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 هتل ) قرهلوا هدنسبقرث بونج |

 | ( هوم )یم کسا لا كنهطخ

 ژ ی ل

 رب ajal (Lier, Lierre) دوخا

 مرتمولیک ۱ ۷ 0 و دزتا 1 رو ۲

 نا ون کیا رج (

 ۲ اقا ۷۳ ۰

 ار

 « بولوا ه.صق رب هدنساقتلم

 روهشم ينکم طوف رم اکو هارساسداک رب لزوک |

 ۱ 0 یرانمرکد ینا لوتز «ی-.هرب

 .یدبا هدایز ا هداطسو نورق . ردراو

9 ۱ (iia1ا)هدنتلایا هنلاو تبهمنایدا  
 لامش هرتم واک ۲۵ تلیهساااو و

 ٩:۶۵ « بولوا هبصق رب یزک اضق هدنسیظ

 رلیلامور هلرسهووا رب تبنمكب هدنفارطاو ییلاما
 .ردراو یمهقیتع را آ هلق ندنامز

 هدنتااباوداولاق كن هسن ارف ([,ز:۱۵0) 1

 .ونج قرش هرتمولیک ؛ ۰ ك(ناق) !| وزپ

 ٩5 ۸۰۰ « تولوا هبصت رب یزکم اذق هدنسب

 ۳ یمهزوم صوصخ هعیانص < کم «یدل اما

 4 هخوح و یسهنافتک یوا یرلح ۱9 ۰۰

 قالا « هلن « كىلا نتکو  قومایو لو «هعصاب

 -ردراویرا هقرباف هرتاسو ایوب «هبوییک ازحا «یفاق

 ندنساملعریهاشه تعارز نف(آ,860۳) )| „ ۱
 3۳3 تذآ رپ هدننف « « بولوا ۱ درب

 هد ۱۱۵۸ ۰ ردشفارب باتک رتعم جاقرب کد

 « شوط ب دوا
 . ردشغا تافو هد ۷

 E هدهقب ا هل

 قرهلوا هدنسونج قرش هرتم 2

 هدلع ییداکود هنغامریا (هزوم) كنرېن (هتروا) |

 رب یزکرم تلابا عفاو هدنرزوا كنه رب لزوک |
 .هدنت-وا « یبلاما ۱۰۳ ۲۰۷ « بولوا مش

 -اعمو و میان انص «ینوتفلاراد «یسهءلف رب لزوک یراظن

 میانص «یسهنافتتکل مکم «یتیلعمارا د «یرابتکم ند

 «یرلبتکم رطیبو یایجوط «یسهزومو ایمداقا هسیفن
 عاص «یس هاب تاتار «یسهناخ نوع یعیبط رات

 ران آ «یرلبتکم یلخاد صوصخ هراروک هلرازسایدو
 .هلبسهلع تاصج ددمد.و یسهزوم هلبتکم هقتع

 . فنهقبطب هدهععلانص .ردراو ی.هیصوصخ باکم

 .هقن رب اف هیلسا ماو «بولوا ندن زکارص كلشيا كلا

 اهددراسو جد. دو كاحو یرهننک ام راخ هل رل

 .قومایو دوم راس هلا هخوج « هعونتم داومو تالآ

 كیهسنارف



 «یرهناخنابد «یرل هناخ ایوب «یراهقراف را

 لبرل دعم باش «ریمد «روکیلتیلک هد رراو
 ددعتم «یرلغابو یزهلرات یوا یع.رش و نولو

 رثا-و لکیه «یمهینبا لزوک رئاس هلبرلاسیلک عن
 . ردراو یرلهاکج رفت و هریسم لزوکو یانیژ
 ك ( هتروا ) نالوا بصنم اکو هلیغامرا هزو

 نایرج ندنجا كرہش لوق جوا ینیدنلو مقنم
 ان لا « بورتآ هیسق جاق ر یرهش . هما

 .ذم راها .رونلوا طالتخا هلرلبریوک ریکراک لزوک

 ریمد قوچرب «یکینیدلوا خاص هنئافس ریس هر
 یرامح .ملبغاط هفارطا ندرهش هدیرلطخ لو |

 .ردکلشیا ك

 ندنسهیقرش تالایا كن هقبب یتلایا هزيل -
 قلم ههتیلب یرکیدو هکنلف یرب "الاش «بولوا |

 «رومانو تنابارب ًابرغ « هلبرلتلایا غروبهل نالوا

 هیسورپ یخد ًاقرش «هلبراتلإبا غروبحکول ابونج
 “A یسهیعتس هحاسم .رددودحم هلدودح

 یشک ۲۷۹ هنشاب هرتمولیک عب رپب هک« ردراو

 بونج .ردندنرارب ةر كإ تاوروآ «هلکعشود

 تكنسهلسلس هندرآ «بولوا قلغاط یرانهج قرشو |
 یرلتهج برغو لاعث .رولوا دتع یرللوق هلبرلکتا
 ندیبیفبونج یاایا غامریا (هزوم) .ردزود اهد
 هدنلخادتابا «كرهدیا قش ییغوط ه قرش لامش |

 راباچ قوچ رب اهدو یراربن (هنیمم) ندلوصو
 یهدنلخاد تایا كغامریا روکذم . ردیا ذخا |
 ر «یک یغیدلوا خاص هنافس ریس "الماک یمارم |

 «بولوا تبنم ییضارا .ردراو ید یلودج جاق
 یتالوصحم یاعتم هبهرئاسو هویم «هزبس «هریخذ
 ییا یراسنجو قوچ یبهیاها تاناویح . ردقوچ _

 یخد ینیلاب هدنراهناو یناناویح وآ «يک ینیدلوا
 هتسارک یلیخ «بولوا قوچ هدیرانامروا .ردلو |

 هدنرارب قلاعرم .راقیچ رافویق لمعتسم هدتغابدو
 -او یغامریا هزوم .ریلباب نیو غاب لوبقم كم
 .ریلیای رلبارش لزوک كپ ؛بولوا یرلغاب هدنرید

 ن یسیلاعش كا كرلرب غاب هدنسهمطق اپوروآ

 | یسل اھا ۸۰۷ ٤٩۷ « بولوا هرتمولیک عب 1

 | (هردرو) هلا (هنل) عیات اکوو (هتروا) نادفاص

 س ی ل
 قدامم ا یلورت عینم كتلابا لصا .ردیسارو

 «رمد «یکی نیدلوا یر ک كب قدم روک «بالوا زوط :رکش تا کم «ونریسا «ماج «نواب

 یرلن دعم باش «دروکوک «نوشروق «ریقاب «وقنچ
 ییچ و یرلثاط یزایو نمرکدو یاب هلبرسرص و
 .رونلو یخد یعاونا گبرتا راراب هلامعا هرتاسو

 «بولوا بحوم ییسقرتو لیهسآ كدا قدام و

 داوم لومم ندکیلجو ریمد راسو هنیکامو هلسا
 قرط .ردقوچ كب یراهقراف هرتاسو تاجوسنم هلبا

 یخد یطالتخا طااسو اس هل رالو ربم دو یسهئام

 نامییلاها .ردکلشیا تپ ینراجت «هلنلوا قوچ

 آولاو « بولوا بوسنم هنتیسنج زسنارف الماک
 ٤ تلایا .رردملکتم هلا هجزسنارف رپ ابق نلتید
 یهراد ۳۳۹ و هبحا ۳ «بولوا منم هاضق

 .ردواح

 ا
(Lissa)هبجالاد هدنزیکد قنایردآ  

 یر ارج عقاو هدنسش راقیلحاس

 (هنیسل) و هدقیجآ هرتمولنک ٤ ٤ ندلحاس «بولوا

 قرهلوا هدنس رع بونح هرتمولرک ۰ كەر زج ۱

 هدیترثلوط ۱۳۳ :* ها یلامشضرم ا
 هرتهولیک ۷ یاو ۱۰ یو هیرف ندقرش .ردعقاو

 هرتم ولیک مبرص ۹ ۰ یس هیعتس هام « بولوا

 كور هدنسیلاعت لحاس . ردیشک ۷ ۰ یا اهاو

 ی- بصق اسیل یز کرم هدنسیرجما كا «بولوا یوق رب
 ك هده دنسبب رع لحاس .روشو تاماکعسا شعب و

 ترکو كا «بولوا قاغاطیبضارا .ردراو یوق

 تبنم یغار وط .ردراو یافت را هرم ۲ كناع

 موزوا ینالوصح هعلشاب .ردتبقیبوص «هدهسیا
 رنک هاقلصتاب هدیرادقم رب كنسيل اها «بولوا

(Lissa ( ۳هب-ور, قرش كهیسورپ  

 تارغارعس و تلایا ( نزو ) هدنس هطخ 5

 هرتمولک ۱۸ كداتسوارفو هدنساضف (دات-ٌوارف)

 . اها ۱۱ ۷۰۰ «بولوا هبصق ر هدنسلاعت قرش

 .ردراو ینراجت كلشيا هلبراهق راف فلتخو یدل
> | (isbournا)رتسلوا هدمدنالربا  

 هدنغایتس (مرتنآ ) كنتلایا لروپسیل

 ق ۱ کت
 .هق رباف زب كوسو یبیا اها ۱۰ ۷۵۰۵ «بولوا هصق

 .ردراو یراهناخایومو هناغکیلبیا هل
 كبتاود زیکترو ای ل

 رهش رپ كوي نالوا یضاپ] ۰



 س ی ل
 هدنسهطخ هرودامرتحا كەر رک دم تلود پولوا

 EE هدنلح اس یسالطآ طع رح و

 ا لامس لحاس

 ا

(A 

NEكو «ردعقار هدر رع لوط  

 « یبلاها ۳۰۷ ۱۰۱ «‹ بولوا رهش و لزوک و

 فیطا لاف «یهرظن. لزوک ر رک ۲ یلویناتسا

 ۱ «یرآسیلک عنصم ددمتم :یرارا رح دابآ د صز

 « ی هل هناضتکی واع ی دلح ۱:6 ۰ 6 «یف ور :هلاراد

«۹ 

 عسولو قرا هدایز اهد «هلفلوا یزکرم كەر |
 كیلخ دز دوس یا لیکشت و دن كنغام

  NTE“ا لامع“ ضم ۱

 | هراس و هر £ تااشزا «یجارح نف «یتکم نونف

 صو-صخ هراروک هلرلرغاص و زبد هبرابتکم
 عو یمیبط جرات «یسایم داق آ نونف «یرلتکم

 « یهزوم « یسهناخدصر « یرهاخهوع رشلا

 «ی.هناخ هتسخ جا رب «یرلتعمج ناب و

 كوس صوصخم هلارف « یسهای « یسهاخرا

 ایفا رفح

 تاناس قیجا هموع طوم اکو ییارس نحو

 لرک ۰ 3 هرطنقلا «یس هاب

 نج < ندنرزوا دلدنب دن رب تاکو هرتم ۷۵ یړو

EO SCT EN 
 ندکیاو قومایو كو «یرا هعلب قو یروص ندعم

 نولون «ییات قلا «تناف «هقاش هلتاج وذم ضمب
 ۱ «یرهشر راف كنت و بوم دناو هب یریم «ی را هقراف

 ابوروآ «ینایل حساو و مالغاص « «ینراجت الشوا
 ییافس ردنا دش 1 هن را هلکسا اسآ و ار فا و

 هدنتسهترو) 3 رهث :ردراو یماوه فیطا كيو
 نادیم رب مساو و لزوک هلیسا « ینادیم تراج»
 رمل کا دا رهش ك رکو هدنو كرك « بونلو

 E رللکیه زوکرم ند صو نون هدن رلت ادیم

 هدن ی ونج لحاس كزافو و هدنس؛دراق كرهش
 (هدالآ ) قرهلوا طلغ ندنسییع مسا (ندعلا)

 یسهلمرب كرېش هک «روینلون هبصق كچوکرب هلیحا
 یمدق مسا «بولوا یکساكاب هنویسل رلس هنلوا دع

 .یدیا ( ویسالوا )

 « بولاق هدنلاح هبصق رب زستسمهاو هاب وک داد فک

 3 ۱ (هنومشالا)هلغ ر هد فرح و (هنوشا) هدام ز اک

 اس زیکد هرف هلا هړک ارت هدنخرات ۳ هدننافو ۱

 | تای «هرکصندنلکشت كنتلود زک:رو  .یدیا

 شهارق ترومهوتمسو ییخ هلیمسا (هنوبش) )د وخ اب

 كن ساغود زکر و صوصخ | ىلع .قر هل وا ذاخا

 ینارمعتسم زیک روب هدنفرطره كرا "درک هلیقوفت

 دارا هلت اتم و ی راقطن لزوک دا «گرهدیآ ۱

۱ 

 وب. یدپا تاحربهدنظنرات ۳۰۰ دایللت
 نالوا فوم هک زکب هدایز كا یناکیه كردنکسا |

 ۳ فط كننلدنا قجآ

 .رددوحوم ی

 بودی قافا هلا ز دناسنفو شروتفلس یراق ۱

 تاج رب كوس یرهش هنوبسبا «تفو ینیدلافوح

 شم هلر رکی لثم هدنخشر ات ۵ ا

 بیرخت "الماک نام یرهش ضرا تکرح رب یلتدش
 ات

 ۱ یر نامش تیهنوف ( 9۱۳۶ )۱ , ل

 مسا :-هبصف قدال لاک ه دنتهح 1

 .ردږېدق
۱ 

 هردوقشاهدقل د رژانرآ (اا::0:) | وسل
 (شل) عقاو هدنفاتسو تیالو ] ل"

 . ردیع دق مسا تن هبصق

 كلا كعدق نانو ( 5

 « بولوآ ی 9 ۱ تپل
 و « شنوط دەنا هدنسهنس 4۰٩ دالبلالبق

 ۰ بولرا قاب قطن ۲۳ .ردشغا تافو هد ۷۸
 ۱۳ ۱۳6 رر هلم هلراتاضفو تسالس
 هریابحز و وا یراکدریدتالومق ارج هب هنن آ الل

 هدنرلنامز هرکصندنطوقس كرلنو «بولواهدننامز

 یوعد هماقا یشراق هراقلزسةح ینیدلوا شهروک |

 . ردشعا

[ys pe ( ) كلا كىدق ناو 
 ۰ بولوا ندنرلش ارتلکره روم

 تل
 و مه بم

 یلکیهرب .ردراو یرتاجاق رب اهد «بولوا تاذ و
 هداروامولا «قرهنلوا لقن هکیدنو ند هبنطنطسق

lysis ۱دق نانو (  

 1 E 2 ۱ سیا تم
 ۰یدبایناق ابو یردارب كيسا هجرتلافنآ «بول

 ندا لاا لکیه لوا كا ندنمولابو ندقارب وط

 .رونلوا دم یدجوم كتمنس و «بولواتاذ و

 ب1 51 ۳2۸ [«e,)ق ایسیل دوخ اب ۹
 کسا دوس( ۲۱ 0۵ | سوخ ا

 كريكتاهج وب «بولوا ندنرارادرس روہشم كا كر

 «هاسوسأت ی رھش هیخایسیل و ؛ شوشود هنس هم لح
 هسولرتءهد و نوفیتنآ .یدنا شما ذا تا



 غ یاد

 یایسآ هللا (هینیتی) هنبرزوا كنوبو ؛ شلواب
 ۲۹۰ و ؛ضشقا قاعلا ینرارب شعب رکید كرفص
 «بودیارفس ییاههنودک ام هدنرلخ رات A7 ا

 ۰ ۲۵ هدهک ارت و «شلیا طبض ید یکام "۲

 ندکد روس تموکح هنسا 5 جد هد هرو دک ام

 ییدتا یثراق هسوقفاس هدنخ را ۲۸۲ “هر 1

 ی دلرا هدنشاب ۸۰ ۰ هد( نودیو رک ) هد هب را 3

 .ردشفا وا لتق ؛هدلاح

E ۳یعی) هبک ارت  
Eرب هدنسهربزج هش (لوسک  

 ۔رط سوخایسبل هجرتلافن ۲ «بولوا مدق رهشآ

 یخد ( نویلیءاسکم ) . یدشفلوا سیسأت ندنف
 .یدروناوا هرم

 هدز زعلا اش هک رد - روا و داش ج۹

 نو رب دب
 لک هدراروا هنب «لکشنلاب ندهزد چاق رب نیا

 یضوط هونح «یقرهلوا هنسکع كنبرهنیعاع ندا

 «قرهشالوط ینراکتا یبونج تانبل لبو «راقآ
 هلیعما ( هیعساق ) هدنفرط لاعش كزسهبصت روص

 هخاع

 ارج یمسا یتاطا «مجو و ۰ رولوا هزیکد 1

 نوبفارفح .ردمص وصخم همس یراقو زکلاب تنش 1

 ۰ ندنشیدفلوا فداصت همسا و هدنرابآ بص 8

 ِ ردکر که ساوا ثادم ٩

 هدنفلتنوق رتساش ال كارلا 9 2

 رب هدشبرغ هرتمولک ۲۰ كرتسچنامو 2
 كراو دلو «یسیلاها ۲۱۷۳۰ «بولوا هیصق

 یرهنانمکود «یرلهقر اف هریو ماج هلا تاحوسنم |
 .ردراو یئدعم روکییترثکو 3

 ا هد یالم كنان دله ۲ 5
 رب یزکر كمرکح جوک رب بات هنتاود مایس 1

 راعثا هدنفارطا «یسیلاها ۱۲۰۰۰ «بولوا هبصق |

 یر هب انا مسجو ی-هژوا رب عحاو یواح نهی ۲

 ضرع ی لا ۷٥ یموکح روغءا س, .ردراو

 «بولوادتع هدنرا :رآ لاش ۱

 تب « یبضارا زود قاقاطب ًاسقو قوج یراوص |
 < خیر و یرلنامروا مساو یواح یرلجافآ كسکوب

 یشید لیف «یالق «نوتل آ هلالوصحم ر سو ریو |

a. <“یسال اھا  » 

4 

A EL CAEN ARG ST sC Og 

CE 
 هرزوا یناوآ شموک ۰ ردراو یتاجارخا هرااسو

  ۲یرایج ویق رهامر دبا لامعا رلیش لزوک لهقاقنوتل
 .ردراو

 غ لامش تااملاسا 6 :
 9 اه ٢ ۱ هید ذیل

 لحاسهلاج نینآ و هدنسیلاعث لحاس كنبزفروک
 ردق هن وق ) هبحسا ( ندندودح هسنارف را

 هتنوایالاعش «هلبلتنوق (هسی) ًابیف .رولوادتم
 - رددودحم هلراهطخ هاتسوطو هلیءا ید ًاقرش
 یسیلاهاو هرتمولبک میرم ۰۲۷۸ بیس ةحاسم
 هتلایا کیا هدنای-ق ییدعش . ردیشک ۶

 یسیرغ مق و هونج یسیقرث مق «بولوا مقنم
 نینآ . رویدیا لیکشت ینتلاا ( ویجروام ورو )
 «بودیا برقت هدایز كیهزکد هدهطخ و یسهلسلس

 لصاوردةهاارد ل یراکنا نالوا یاشاطو كيد

 .هراابرد با هلترص كرلغاط هدنتمح بیف .رولوا

 و « هدهسیا راو هفاسم كلهرتمولیک ۵۰ هدنس

 و .رنیا ردقههرتم واک ۵ هدنفرط قرش ةفاسم

NEG۱۷۳۱ یراهورذ كانس هلسل س نینآ  

 ین آ لا هدكن رازافو . راقبح ردقهنعافترا هرتم

 یمهعور لم *یخارا . ردهدنعافترا مرتم ۰

 یتس ینیلاما نم آ « بولوا زآ كب ناو شو

 و رلهلرات هدنرهرآ دارابق هلراهصوصخم تریغو
 زور لاعتو ؛ردرلشلوا قفوم هکم رب دشنت رهاب

 یعنص و نالوا ضورعم هوجو ظوفحم ندنرراک

 لاوه لدتعم راس و نويل «لاقترو هدرلهعماب

 یغد كزيکد . رارر.دشیتب رهویم صوصخم هرارب
 نالوا یجب اب یسیاک مسق ر «بولوا زآ كب یغیلاب

 ددهنرلوص هناتسوط و هندراس یسلاها لحاس

 هدر رب هلو .ردهدنتروب قعوط یقیلاب بودیک
 .هب روغیل «بولرا یبیبط یلوا هدیرلیا كب كەد انبص

 « نواص « دغاک «ب روش «هنراتم هدنفرط ره كن

 هراسو رلکع> یعنص «رلشاق كا « كم وح قانح

 راضوحو هاکتسد صوصخم هنلاصا لادس هلبرل هقر اف

 هد فر «هلعیانص و عفت ثنسااها .ردراو

 دیازت اذهعم ؛بونیک هلقلعقیلابو تراجت «كلبعمک
 هدجراخ هدیقاطرب «ندن کی دم هیلسب تکاع هکدتبا

 ره و ؛رولوا لوغشم هلراتهنص رئاسو یاناوجحاب



 ق ی ل
 كلاع راسو هب یهو اج یاقن سآ لاها قوجحر هنس

 .راردبا تره هب هديعب
 یغیدلوا قبسانم هلموق (ریبا) ًاعدق هرونیا

 نالوا نونظم

 .یدشنلواقالا ه الاف کهدنسی رب كنلابج با آ نمی

 ۱ کهدزک د قآ هات دب روه هونح IN نورق

 هروغیل هدرلتفو وا « بولوا مولعم ییمهاو توق
 دام « هونج » ] .یدروذلوب مبات ههونج عبطلاب  ام هو اش ك . ا

 [ ۰ هلر ویب تمجارم هنس
 ی دا یاینآ (ابر وهم»9) ۱ هام و ۱ ۱ 9 ٌ ۳

 هدن هع دق تناسل ك: وطان ۱

 | هدنلاعش تیهروسا هللا هبدیسب «بولوا هطخ رب

 یربث(هنوق یی ) موینوقا یزکر .یدیا عقاو
 .یدیا ندنراهرومعم هعلشاب یغد هدنرال «بولوا
 .یدیا ترابع ندنامهرف رابد هکر وباوا كيد

 ۱ سیل و وعل
 .ردعسا نابریو

 | سوغروّل
 ك( مونوا ) یرادمکح اروا «بولوا یفوتاق عضاو

 نددالیم ( سدیلتورپ ) یردارپ ۰ یدبا یلغوا
 یهدننراو كن هحوز «بودیاتافو لواههس ۸

 4سل دم یعهحوز «هلخم ال او یدالوا هقشب ندنندح

 فیلکت یا فلت هدنغب دغ وط ینحوجو یغمراو

 «بویغالوق یانج و سوغروقرل «هدهسیا شا
 تکلع هم رادا هلمتفص یدصو ثكنحوح ز کلا

 یتجایتحاهنیناوق یلساسا كامو ؛شمالخاب کا

 «هلتح ایس هایسآ و هرصعو رک هو كرد
 ندکدنا فوقو سک هنناماظنو نیناوق كرلاروا

 هنا يکح نیناوق مقاط رب هدنتدوع هنتکاع «هرکص
 كنلاما شب نيناوق و ىت آ .یدشغا عضو

 طوي. كرەم (۲,۲۵۵۲0۱1۰)

 ندنفرط رلنناو هن .هبصق

 ید تهدف ٌهطخ

 هحرزوا یندنک « هلغاوا یوم یغل رند وت

 روتیل .یدرلشهراقچ ینزوک رب «بودبا موجه

 هنب کج هديا تامر ه«عوض وم نین اوق هب یلاها سوغ
 اهد رب «بودا راد كرت ءس ندکدریو نیع

 اهاییضارا یلوناق كسوغروقبل . شما تدوع

 رکسع یسهلج «بودیا مسق هرزوا تاواسم هی

 | رلیلامور«بولوا نوکسم هلرارونیل
 | ) هد زیج هاا ) “ەد دتلوا طیض ندنفرط

 ) ly 0u rg 1eهترابساتنانو( |

6۰0۸ 

 ندع “ارب موهوم كسوغررتب «ندنخ_ دلوا جوزع |

 ۰ ردلمتحم هدیلوا ترابع ۱

 كا ی ل

 روب هرایش اا ملت «هرزوا قتلوا
 یقعاص 9 ۰ یدرلبا كرت هارس و شاو «ردبا

 -وا یواسم یلاها ادعام ندارسا هحساض":ا نون اق

 لدیلاها  یدرارب كد ولرد ربو هدکآ رب بول

 رادمکح یبا کو و رب 3

 وا ۰ یدرا ردیا هدنام رث هدر a رلن و و « تسایر

 هلریطاسا بویلوا طو ضم دل راتف و

 ته

 تب یخ ران

yeu)تروف» هدینانو ن اسل (1 » 

 نانو ا اوب نالوا دید ] سوق

 نازاو هراما قوجرب هدایسا ندنفرط ینوفارذح

 « یدریلب ریو هنیرهن باز هلج
 .هننآ یسا Lycée, Lyceum ) هک

 «بولواهاکجرف و قاور رب هد ۱ هود

 ریو سرد هننادرک اش كرهننزکه داروا وطسرآ

 هبناکمضمب هدنرلناسل اپوروآ یدمش مسا و .یدیا
 . رونلوا قالطا

 یتعی) كريغص یاسا ( yee ) ۱ یا
 هدنسهعدق تامیسقت ( كنلوطا۲ | ۰

 «بولواهطخرب هدنسبب ونجلحاس تنهروک ذم ةعطق
 .كنغاتساشتنم هلیسی یغمسق كنغاجنس هک یکیدعش
 ندنتهج یرغ لاعث : یدیا ترابع ن دنسیق رش مق

 دود هللا الفماپ ارش « هیحرف هل یش « ه راق

 «سوسیلت « هتناسفا :یرلهرومعم هیحاشاب . ىدا

 یدوبعم هبیلشاب كرل ل هیکیل .یدیا هراتاپو اریم
 ۱ هطخ و .یدبا ( نولوآ ) نالوا اک ند

 رب ندنماوقا جسالب هدنمسا ( ماوس ) لوا كا

 (لیەرت)ندرلسالب هنپ هدعب «بولوا نوکسم هلموق

 تاهن و ؛شعشلرب هتکلع در هاک نددبرک یعوق

 |( یدعی ) شوا ك نودناپ ) یرادمکح هاا

 هنکیل هلتتسن هنمسا كنو .هلکغا طبض قتکاع

 ۱ lL ۳ روهشم . یدیا ا

 هراناتو هلیسهدناموق ك( نودیراس ) .یراسیر

 ورضکه کل .یدرلذقکه ن دادما ك( مای 9 یشراق

 دوس هدعب «بونلوا قالا هنکلاع ناربا ندنفرط

 . هدشنافو كنون «قرهنلوا طبض ندنفرط ردنکسا

 كودو ؛شع هند كرایکفلس هدعبو تاونیتنآ

 ًارخوم «بونلوا كرت هامور ندنفرط سخویتآ



 تبا.منو ؛ شا دادرتسا یلالقتسا ی
 قالا هنکلام امور ًامطق هدننامز ) سو دولق (

 هرلقو ولس ٠ ى قدن :ءا ر وطارب با قرش . . یدشفلوا

 ههنا كلام تاپ اهن هو E نامهرث هدعو |

 .ردشفل وا قالا

 هنسهدام « لل » ۱ ۱

 [ ۰ هلروپ 2
 كسراب هدهسنارف )1i11٥( لبل دوخاب هلل

 و هدنسدف رش د لامش همون ۷6 /

 (رو) هدنرزوا یلودج ( هسناس ) هلرهن ( هلود (

 اها ۲۰۱ ۲۷۱۱ «بولوا رهش رب یرکص كنتلایا

 « یدرپوک رب لزوک « یفاماکعسا مسج «یسیل
 بتکم یلخاد « یرلبتکم ینالدیص و بط «نونف _

 تعجارص

 « یسهقاب « یرهسرو « ی.هاشرض « ییدادعا

 «یسهناتتک ۰ ی.ورتات ات « یرلهاکجرف لزوک گا

 « یسایمداقآ «یرلءزوم ددمتم «یسهعگاپ تاتابن
 « هلتناد « تناف «هلناف «زب «یسهنفو هيلع تايعج

 « یرهناخغابد ۰ یراهاخکود ۰ یرهقیرباف لوت |
 اس و قیج «ماج 4تا کیه « وئریسا *یرهناخایوب ِ

 كلشيا كو یرلنهرکد غایب « یرهقیرباف هرث
 اع قدنکشوک کی هرد ۳ هليتقو .ردراو ینراجم :

 هل ام ەر دی دالبم زرق ۱ «بولوا ت

 ها
 -وا یمسا تنولاخ چاق رب ندناساع ۱ نیل

 :ردرتآ هحورب یرهفورع«ا «بول

 .هیش رقلا ةطذح ن هح ییا تن بل هلا دبع ما ( 8

 « بولوا یسهجوز كهعبر نب مام هک ( هبودعلا
 ضعبو ؛شعا ترعه ههرونم ةنبدم هدعاو هشلح

 یلل ) - .ردشغ و یهوار تیهفرش ثیداحا "
 .هلالوسر ی دن هک ( هب رفظلا ةب راصن الا م طلا تن 3

 هه و نفع ا (مل-و هيلع یلاعت ۳ لسا

 «نیزتلو عوقو لوخدو «شل ر ويب جوزت بودیا
 لتي سامو .یدیشلروس یلطت «هنرزوا ینیاکت هنا

 2 .ردرلشعا دع هدننایم هرهطم جاوزا یا

 ول هدیوش بأت> تسعم هدرلازع هک ( هبراذغاا یبل)

 راقاب هراهتسخو «رالغاب یرلهراب كرلحورجم «بونل |
 نمدنفا ( تایحتلا لكا هيلع ) تاماك ر غف . شا
 ًلاطخ هب (اهنع هنلایضر) هشیاع ترضح كنبرلرضح | 1

 شمرویب « اناعا سانلا لوا بلاط یبا نب یلع اذه» |

 .ردیورص ندنواخ و یراقدلوا

%۹ 0 

 ( يراد دعس نیس تب )| ل
 هدنسهناسفا « نونم و یلل » روهشم 7

 ح ولم نب سيق ) نالوا بایترهش هلیعما نونج
 .ه ره 09 یسهقوشعم هةشاع كن( یماعلا

 اکو للا رلارجام نالوایورص هدنرلقح ردق
 تلود ك_رق هلبا لنز اش ا موهو»

 نرتبسب .ردورم یراتدلوا ش
 دراویخد یاقحا قمالوا یرلعسج «بولوا موهوم

 هش راهقالع و ق قشع ندنرازغآ كنون و لبل .رولوا

 .ردراو یخد رامشا قوجرب ًاباطخ هنیررپ و رثاد
 -اشریهاشم ( لادم عن ) | هلبخالاییل

 < بولوا ندیرع تارع )
 .یدیا هدنتبن قحاصفو رەش ید یلاجو نسح

 ماشا اب هدننامز هب ومآ

 -قتف ( ب3 هنتوتفو تفع «ندندارفا یموق یدک

 یسهقشامملبا ( ریخانهبوت ) ریه هلک د ( نایتفلا
 لوا و یرارعش قوج ك هدنقح یر رب «بولوا
 یرا 4م روم كالل ەدناح هوت ندا تافو

 .ردروطسم هد « قاقا »و« هساح » هک «ردراو

 ۳ قشع فرص ی.هتشاعم هلا هبلآ یوم

 نکیآ شمراو هنس هتشد یل ٤ بولوا ترابع

 نا اود هراب یوک «بو بم هتوط نر دنک هيون

 2 س تلئالمل ۰ یدیشاوا قاتساد ی.هناونجم

 هبا هيلا یومو یراعشاضعب ید هدنقح فسو

 و کس: یوق تس یا وش .ردلوعنم یرلارحام

 : ر دن دنس 4 رفف 9 نالوا

 اتقک ۱ ندقف اذا حامرلا ىت

 اروم یافرلا انفرعت و اعرح

 مکئاسن رودصق قفوا نعغلو
 اروکی خارصلا ركب اذا مکنم

 ایعاش هاشم( هبیلغتلا
 9 ا ترا ۳ تش لیبل

 بلغت ی «بولوا ندب رع
 هلیس هليق .یدبا بهذااةنارصاو هیوسنم هنسهلببق

 .هبرام ( رانثلاوبا) نالوب عوقو هدننیپ سیف ین
 یساج هبلغ كنسهلببق هدهدنس

 : ردندنس هرخف کیدلوس تانهجرت
 اعااط بیلصلاو اتوار ۱

 اعقاب امس و شيجلا سراق و

 اعراد الا لمح ال ليخلاو

 اعطاوق اتناعا ف ضيبلاو

۰ 
 هبحاص 0 هنرزوا



 لا یل

 ترتعا اذا رومالا رابدا كيراتم

 اهل وصا اشتجا و عورفلا انکرت

 ییدسهیتک یفرط تلآ « بویایوس تیب
 : یل 0 هدلاح

 انا نع سرخ فورمااب لیواقم
 اهلوس ةرشءلا نوطاعی مارک

 ؛ شمریتک شیاشک هشیردب هلیتیب
 .یدیاشعا ماست قفوفت هنشیدنک هدرعش هلو

 جورخهدننامز دیشرا | فیرط تف یی

 « بولوا یسهررشمه ك) فیرط ن دیلو ) ندنا

 . ردنولاخ رب هر رهشم هلتراسحو تعاعتو هیعاش

 .نورام ندعحراوخ

 ۱ «هدقدلوا لوتقم ندنفرط دیزم نب دیزب یردارب

 | يردي و

SE 

 ۱ راوسبسا بون اش وق حالس هنر تلپ وا هجرت ٌةبحاص

 | قوح ۰ هدهسآ شمقمج هتمواقم نادیم «قرهلوا

 هدنفح یرداریو ؛شملکچ «بویمهدیا تان تقو
 ءیا متد ییا رب وش .ردشلیوس راها رم قوچرب
 :ردندیرب تثلدس هر و دم

 هن ٣اک ربق ےسر یاهت لتب

 فینم لابجا قوق لبج ىلع
 ادد وسو ایلم دع اد نمضت

 فبصح یار و مادقم ةمهو

 | لهلهم تب ىل
 « یدیاهرویشم هلتفارذ وتدایس «بواوا یسهدلاو
 .ردلوقنم تایاکحو رداو شعب هدنقحو

 ات
 اه +

 ا

 هداز هک

 «هدهسیاش< اجو زت .یدبا ندنسابرقا تیالم تع

 و یزمق كتدنفا دماح هدازیلهروم

 ۱ كم ولكن و رم ریهش

 | «قرهلوا هدیراقوب هرت» ولک ۱۰ ندنبصنم نالوا |

 | .وهشم لا كنبراهرعاش ىلناثع |
 | ندرودص « بولوا ندنراهر ]

 | تقرانم ندهمک قوچ «بویمهدیا جازتما هلیجوز
 هلرمشو هلاطم ین ره مناخ یلیلو ؛شلوبعوقو

 یناواد ترم .ردشعا تافو هد ۱۲۱ ؛كرهريل

 وش .ردلزوک كب یرلهئرم هلیتاجانم هله «بولوا

 :ردندنناجانمرب تی یا رب
 هآ لاج قوب ندهنکر اب هفمراو هروضح

 هلالو-ر ای هلاک مدق بونود هدتبابش
 هاب مرایامرش یتدندخزود هلزوب هراق وب
 هللالوسر اب هنانح قيال كلوق لیبل لکد

 «یتونفلاراد «یرتسانمو اسیلکد دعتم |

 1 قرط یباو لرد یرارب شک ا «بولوا ا

 .ردهدنراهدار هرتم |

 . ردقآر كم یبوص أ

 a یغناشآ نالوا 2 6 ییروک |

  Nرد جات ههنوط ) /
 .هدنا دژانرآ «بواوا نچ رب رولکود م

 «هلناعینندرلغاط یهددتهج بیفنس هبصق هنیسوف

 «گرهکندنسهووا ( هوالب) و ندهروک ذم ةببصق
 لیکشت لوک ر هدنکوا كل هبصق و اشدکدن 

 غاطهرق «كرهود یرشولع هبیبرغ لانث «هرکص |
 غاط هرق هدهفاسم زآرب هدعبو ؛رریک هنفاروط

 دار هریک هرازابیک درک ندقدرآ ییدودح ۰

 «لبا قش هقرش لامش ندییف بونج ییهطخ و
E نلک ندکسره «هرکص ندکدرک هبهنسو | 
E (هننرد) یمارم .ریشیراق هنرپ | 

  ولیک میرم 01۲۵ ییهطوح .ردکید یک قدنخ

 را رب هدزیکرو و هینایسا (1,۱0۵)

 هدنسهطخ هعلاخ اا هک «ردقام

 « كرهدیا ناورج یضوط هبیلوذج بر 0

 .رولیکود هبیالطا طبع رو «رربک هزیکنرو

 و هیناپسا ینصن « بولوا هرتءولیک ۱۰۰ یسارجم
 .رد (ایهل) یمسا هدیناپسا
 ايل » یتعی ) اهل هد هتنو (

 ردهدزیک رؤ ینصن

aیا هنئافس ریس  

(Lima) 11 ور, ( هدسوج یاقب مآ  

 « بولوا رهش رب یزکم كنتروم۲
 .هدلدتعم طیعرح كوو هدنرزوایغامریا ( قاعر)

 

 ۷۹۲۲۷ ۵0 هلا قونجا ضرم ۳۲
 ۰ بولوا هدعفوم اتعم .ردعقاو ه دس ص لوط

 « یرلثاقوس زود و ععاو «یبلاها ۲ ۰۹

 و ینادیم جاق رب «یراهناح یهبعوجو یلتاق یکیآ

 «ییروک دیمد ربو ریکراک رب « یرلاکیهو همشچ
 ۰ یه

 ارض « یسهناخهتسخ یلقات ۰۰۰ «یسهابتاتابن

 یرلهاج رفد دعتمو یس هناخزاناج «یسورتان «یسهن
 راج «بولوا یرهش تهافسو ہےلک | . ردراو

 هدرب ه ( وئالاق ) نالوایسهلکسا .

 ۳ ۱ ) طخ وب ۳ و



 میل

 اعر ) هدم و ) نیر لولد دادو
 هیمست (

 . یدشفلوا

lima 1 ۳ 1( ویهوا) كنهمقج كلام (  

 ۱۲۲ ك ( سوبمولوق ) و هدننروهج ] ر

 یرب ( هواتوا ) قرهلوا هدنسیب رغ لامش هرتمولیک

 ۷۵۹۷ ۰ «بولوا هبصقر ی زکر م قاس درر

 .هناخکو دربهد «یترام هربخذ كالشیا كب «یسلاهآ

 *ردراویرا هقرباف هرتاسو رهنیک ام نزار یرا

۰ ( (imbourgا)هدسرف یاپوروآ  

 یلتوت اتو «بولوا هطخ 7 ۱ غروب

 هدنفنل وا هرادا Gag هدننروص قلەقود او "

 هدنسهرآ هتیفب هللا كنلف هدلاح ییدعت «نکیا
Eلیکشت تاابا رر هدنلود  

 :رودیآ

 قرش تااطخ و یلایا غروبیل کهدکنلف
 هونج ندلاعش «بولوا ترابع ندنتهح قرش لاعشو

 بونجیاهتنم ككنمف .ردرپ رب نوزواو راط دتع
 ( رداک) "دل مش «بودیا لیکشت یقسهشوک قرش

 فنقیجبو تنابارب یلاعث هنب ًابرغ «تنابارب یلامشو

 یخد ًاقرش «هلبرلتلابا هزيل تبهتبب بوتج «غرویهل _
 ندغرو مل مبا ه هقسب  .رددودح هللا هامل ا

 قامریا وب ؛بولواشل ربا هلی-ارجم یغامریا (هزوم)
 یم هنقرش دودح هدعبو هدنسهتروا كنسیا امش

 ؛ردبا عج یتسهراج هایم نوت «هنایرج هدنرق |

 . ررآ ییسهبغ دودح هن هدنلاعش یاهتنم و

 یسیلاهاو هرتمولیک میرم ۲۲۰: یسهیعطس حاسم

 سکو دا ككاف ینیضارا .ردیشک ۲۷۲ 6

 یبهرتم ۲۱۰ یرلهپت مفترس كا اذهعم « بولوا |

 «بولوا تبنم هثدلوا ییونج مسق .روبغا زواجت
 یلالوصحم هزبسو نونو «نتک «یراد «رادواچ

 ریغ و قاقاطب یعق یرغ لاعث «هدهسیا راو

 ۰ ردقوچ یرارتسانم هدنسیونح مق .ردتبنم |

 هغاعس ۲ تلایا «بولوا ( تخرتسئام ) یزکر |

 غروبمسکول امدقم .ردیواح ییهیحان ۱۸۱ و مشقنم ٩

 لقتسم قرلوا هدنتساير تحت تانلارق كنلف يک _

 ا

 ہم .ردنراع ندرلم و

۱ 

 ۱ «نکا لخاد هنسه دام تابه هسالا و تم وکح رب

 م ی ل 3

 4 كکناف « بودیا باف یلالقتسا هد ردق هر ناب ك و هلرو م ندنزافو 1 تم

 .رد دشمک هنمکخ قلاا ادا ؛بوئاوا IE هدنخګ رات ۱6۵۵ . راق لح

 هسيا یلایا غروبیل نالوا بات ههقیمب -

 «بولوا ترابع ندنسب رغ 5 كەر وک ذم هطخ

«لیکشت ینسهشوک یلامش قرش تاب هةرجب
 مظتنم ربغو 

 و (رونآ ) ًارغ . رو دیا زارا یناکش عب ص رب

 "الاعشو اف رش ئ «هلب رلتلأیا ( ه بل ) 1 ا

 یسهعطس ةا .رددودګ هلب دو دح كرف ید

 ۳۳۱۳۷۸۱ یاهو هرتهولیک مب ص ۳:۲

 كکو لا «بولوا قلا و زود اا .ردیشک

 یناروط . زا زواحم یعافترا هربه ۰ ىلع

 قجهلوا تعارز لباق یرلرب شعب «بولوا قاموف

 كل رحم نالا یرلفرط رثکا «هدهسیا شارتک هلاح

 قرش یشاطرب

 - رط برغ هد یقاط رو هنر (هزوم) یهدنتهح

 یهدنرهرآ «بولرکود هنغام ربا (وتسا ) یددنف

 هردهدنر وص قح هیمهنلوا قرف یعخ هایم

 كند هراح ها

 مست

 وقسا یره نالوا یرلمات قوج دا و كوس دلا

  ردساج (صد) نابکود هش ره (هلد) میا هنغامرا

 كنسارج (صد) .ردقوچ هدیرلتقاطب هلىرالوك
 «نټک «هیثوب «هبرآ ؛فالو «رادواح هدش ونجح

 قلف اطب هدا قهح لاعت .رولوا لصاح راعبو هئاتب

 یرادو رادواچ رادقم رب قجثآ «بولوا یو

 یرلنویف هلبرارینیص یلسنج لزوک .رولوا لصاح
 گنهیئام رویط هلروس وص هدنرابنا .ردقوح

 .رونلوب قیلاب هلنرثکو یعاونا
 یراشاط جییکو یاو 55 رقاب رأد_ةم رب هلا

 كب یرلجافآ «هدهدیا قو یرلنامروا و

 «بوتلو راورم لزوکهدنسداو هژوم رد یبا

 یرلیا كب یمیانص .رونلوا یعر ريزو كوس

 همروا ندنامصو وریا «رکش زکلا «بویل وا

 گراف یر هاخاد هلب را هش رب اف را

 ۱۵ و مسقنم هبا طق ۳ تلایا «بولوا ( تام )

 . ردب واح ییهزاد ۲۰ ها همجأت

 رمد قاعتم هن داعم

 ؛بولوا بوسنم هنتیسنج دنامالف رایلغر ومل

 -رلیلسب ید هجزنارف یرثکا
Limburg ( | : ) لسا وب هدنالآ 

 - هسه) یرب «بونلو هبصق ییا ا غرویم

 هنغامربا نیر و هدنفاعس ,(ندابسیو) گنتاابا (وسان



 م ی ل

 هيل افتسو یزکیدو « هدنرزرا یر (نهال) ما

e ۰۰ ۱  

 از یکی او 01۰۰ كىن رب .ردمقاو هدنرزوا

o7۰ردراو یا اها . 

 بونج كنا رفا ( 1۱0۲0۲0 ) | ل
 هیدنه طی رحم هدنتهج قرش | کج

 شون ج ضرع ۲۱۳ « بولوا قامربا رب رولکود
 «یفرغ لاعش ادتنا «هلن اعنا هدننونج زا رب كنطخ

 كراما قوچ رب «قرهقآ یرغوط هلام هدعبو
 ندبة دلوایفوشکم هلام یسار . ردبامج ین راوص

 مب ص ۵۹۰ ۰۰۰ ییهضوح «بولوا لوه یو

 .رونلوا نیت هرتمولک

 ی

 ثكنلودو هدنتلابا ۱ كارم

 رب مقاو هدنجا یعلخ (نوناش) و هدنسونج برغ

 E یسالطا طرح رج قرهلرا هدنرز وا تان هطآ

 ندنلح

 «یسلاها ۳۸ ۰۰ بولوا رش رب یزکرم قاعس
 | هرومالاسو همریدصاب «تناف «هلشناد هلیزب نتک

 .راط ندیکی هدنسهبصق ( غروبل ) تیابنو ؛رولوا |
 | لزوک «یسهام دص «یرلهاکتسدصوصخم هنلامعا

 نافاس «یرهناکو د «یرهناخغابد «یرلهقرباق

 ی-هلحم رب ا .ردراویتراجم كلشياو ینایل
 هلا یربوک شب هنمق کەدەطآ «بولوا هدهرق
 ۳۸۰ یس هرس هحاسم لزغاعتس  .ردطود رم

 «بولوا یدک ۱۸۰ ۳ ۰یسیلاهاو هرتمولیک بم
 .رلردماکتم هلناسل تاکی ەي لاف مولا کر داران و
 «بولوالهضرام ییونج مقو هووا ییلاعت مق
 یرامرم و هدنلو یعارز «تبنم یلیخ یغاریوط
 .ردقوجیرلکما هلهو یسهیلها تاناوبح .ردلزوک

 ممقنم هغلاوراب ۱6 قاتنوق .ردزآ یرهشرباق

 .ردیواح ینهبحا ۱۳۱ «بولوا

Limisso, 0 25 (  

 ید لحاس ۱ نوسی
 اضق هدنسیبرف بونج هرتمولیک ۰4 كنهشوقفلو

 یبلاما ٥۹٥۰ ؛بولوا هلکساو هبصق 7 یزکصس

 «هدلاح ینیدلوا ینایل .ردراو ینراجت كاشیاو
 . اسو زوط «قار «بارش هلموزوا یروقو هزات
 ۱۳ تیهبصق ۰ ردهقوج یفاجارخا راد تور

 صوصخم هننییآ كنهرهز هلیتفو هدنقرش هرتمولبک

a ۵ ا 

NK 

 ) )Limeriek(رتسن وق) کی هدنال ربا |
  ۱ ۷۶هرتمولک |

 ) هبشو رلهطآ قوچ رب رکید هلی-هرزج ( سروم

 | ید قلتوف هد هفأتشم كل هرتمولیک ۰

 ۰ ۳ E هلن رار انو درعم

 رعبص ۱۲۳ یماضق س .رونلوت یراهارخ كنس

 یبلاما ۲٩ ۲۱۵ «بولوا هدنتهسو هرتمولک

 .ردراو
 ەدەقراعاد ( 1۱۱۸ 4
 ۱ Th ا ۳ ۱ در وین

 را طو ص هنری «بولوا زاخوو زفروکر ب كوب
 یفیداوالکشتم ندنمباتنكارکو زاغوو زفروک چاق
 ۱ دتع ردق هشزکد تالاق ندیلامش رحم «هدلاح

 یثأم قیرط رب هدنسهرآ زیکد یکیآ ویو «رولوا
 1 ندزافو را راط هدنتهج برف . ردیا لیکشت ح

 «بومالشاب هدننروص زفروکر ردا طالتخا هلزکد ۱

 مساو 8 یلخاد ندنتمج یلامش قرش 9

 زفروک 2 و هک « ردنا طالتخا هللا لوک بو

 یرازافوو یرایوق زسباسح «بولوا واع هلراهربز>
 راط رب هدنتج لاح قرث ید و .ردیواح

 دتع یرغوط هقرث هدو هک« ردنا لوح هزافو

 یواح یخد یهر زج جاق و «بواشینک هقدلوا

 ر راط داو هناحاس تاغناق نداروا «قرهشال

 ۱۹ یو تار .رونلو هدننروص لودج

  .ردهدن-هزآ هرتمولبک ۱۲ هنا ۱) یکاو هرتمولبک

 «بولوا هرتمولیک میرم ۲۱:۸ یسهیعطس ةحاسم
EFE KNردشتا طبض رهطآ ین . 

 یشاط رب ندرلنو ؛بولکود هی ول رب چاق رب

 1 هدنسهرآ زکد هلا ج اخ ا و کا ےل لخ

 .ردهدنلاح و

 5 ها هنارف سس زوم
 ۔هطخ عقاو ۾ هدنراطسو هدنښ هقاس د

 «هشرام الام «بولوا ندنر

 «دروفارپ ندنفرط قرش بونج «هنایوک ًابونج
 دودحهلبراهطخ ا وموغلآ یخد ندنتهج یلامش برغ

 | ا م .یدا یرهش هژویل یزکس ۰ یدا

 هجهدایز ندهرتمولیک عبس Neos یس هیطس

 هلنوت كنتلابا (هزروق) هدنایسقت یکیدمش «بولوا |

 «هښرووا فرخ

كن رلتتابا ( هبودرود ) هلا ( هزورق )و ۱
 رر 

 یقعف هدایز ندنفصن كنتلايا « هنابو یراقو »

 (هنیو) عبات هغامریا هرآول .رویدیا لیکشت ینمق



۳۷ ۳ ۱8 

 ن ی د ۱

 یرارپ ( هنودرود ) عبا هنغامر| ) هدنو 3

 قوچ یسهبراج هایم .ردبا نایرج هدنجما كب
 - روا ؛بویلوا تبن» كب یغاروط «ریارب هلغملو
 «بولواقوح نداعم .ردقوح اهد یرلاد ص هلب رام

 .ردبرلیا اهد یامتا ناسرو هدایز كا ندمیانص
 .ردابق كب ناسل یرلکدلیوس كنيلاها

 هدنراط-و تيهسنارف ( 1۱00865 ) |
 بوش هرتمولک ۲ ء 0 كسرابو هژومل

 یراقوب » هدنبرق یسارجت كنبرهن هایوو هدنسیبیظ
 0۲ ۰۸۰ «بولوا رهش رب یزکم كنتایا «هایو
 راه صو ین «یسدادعا یکم یلخاد یسیلاها

 «یناعلا راد و نيلعملا زاد صوضخ# هکمر دشت |

 «یسهزوم «یمیانص تم « یسهیبط هدادعا

 «عیانص «نونف «یسهناطتکیواح یداج ۰ ۲
 یحارج نف و بط و هقيتع رانا جرات «تعارز
 ناسرو ۲5 ریناللوق هل ۵۰۰۰ «یراتیعچ

 یباق قابا د تاجوسنم قوماپ «هخوچ هلیسهقرباف
 کسا رهش .ردراو یراجت فل باو یرهقریاف
 مظتنم ريغ و راط یرلقاقوس بولوا هدزرط

 .ردقو وص كم یساره نیشیق .ردیداع یراهناخو

Leamiugton aتب کتا  

 كقوراوو ۳ ( قیوراو ۱ ۱ نوتتنیم

 «بولوا رهش رپ هدنقرش هرتموایک ٥
 ددعتم «یرهعاباق هلبراوص ندعم لزوط «یسیلاها

 تس راس یک
 .ردراو

 دع ییا كرااپاپ «بولوا ندنرل ۱ نیل
 تنس ) هدن سل د البم جرات 31۸ او 1.۹ .رونلوا

 ؛شلوا فلخ هسورطب ندنوراوح ینعی ۰( رپ

 هدن ۲۳ كلولبا .ردشفلوا لدن هدنخرات ۷۸و
 . رونلوا ارجا یسیطرو

 تسوجاسم هدهعمتحم كلام ( ا نل

 ۔ وو هدنفلتنوق (سکسا) كنتروهچ

 تسوجاسمو هدنسیق رش لاعش هرتمولک ۱ ٤ كیوتس

 ر لزوک قرهلوا هدنلحاس قرش لاش كنیوق
 «یسلاها ۵۰ ۷۲۷ «بولوا رش رب عقاو هدعقاو#

 یاق قایآ نداق زواجتم ینچ نویلم ۱۵ یونس
 یعاونا هنیکام «یراهناخابد «یرهقرباف رراقچ

۳ 

 ۱ ۔زب نع كران ایتسرخ ( ٩۱ 111 ) تنش

 ن ید

 هلیسیهام دیصو یرارابنا هریخذ میسج «یراهقراف
 . ردراو یافس صوصخ اکو

 .ادنا كنهسانسا ان 5 ۰
 كنتلابا ( شا ) ا ۱ سران

 لاعث هرتمولبک ۲۱ انا هزابو) هدنساضق ( هزاب )

 ینیلاها ۳۶ ۳۰ «بولوا رهت رب هدنسبیغ

 یرلندعم نوشروق لیس نیکنز تپ هدنراوجو
 لوبقم كا تنایئد ینوشروق كیدعم و .ردراو
 . ردینوشروف

 هک«ر دره رب هد رج وسا ) Linta 1 ی

 مدنلاح لتسرم دنده 9.( سرا )ا

 یداو رب لزوک «لکشتلاب ندنسهشرب ثیاچ جوا
 هنلوک ( داتسنلاو ) «هلنابرح یغوط هلاعث «هدنجا

 هلیسهط-او لودج رب یعنص ندارواو «رولیکود
 .رریک هنلوک خیروز «قرهقا یرغوط هیلاعش بغ

 ندنجوا ینرغ لاعش كلوک و نالوا نوزوا كب
 . «هلماود هدتماقتسا و هنب هدنجورخ هلیعسا (تاه)

 .ریشلرب_هلرپن (رآ ) ميات هنغامرا ( نر )
 1۷ هقشب ندلوکو ۱۳۰ رار هلا لوک یسارح

 . ردهرتمولیک

 ۱.۰ تي هنایو 1

 تل هنرطو اع ت هرتمواکرا بد
 رب یزکرم هدتلایا ایرتسوآ یراقول هدنراذک غاص

 یکت یلخاد ؛«یسلاها :۱ ۰۸۵ «بولوا رهش

 صوصخم هراز دو عاص نیما راد «یسدادعا

 ۳۶, ۰۰ «ییدزوم , یبا هسدنه ا نتکم

 «یهیلع تایمج ددعتم «یسهنافتک یراح یدلج
 ریمد ر لزوک هدنرزوا هئوط «یسورتاس رب لمکم

 لاخو هخوچ رب كوي دناع هبیریم «ییروک
 «سف «یسهقریاف ولو رب مساو هلیسهقریاف
 یرهناخابد «یراهقریاف هرتاسو هریب «هنییآ ؛توراب
 یرلهاکتسد نوعل امعا ا صوصخ هب هنوط و

 امور «بولوا یسههرکسعو هیراجت تیمها .ردراو

 .یدرونوا هی ( ال ) هدنمز را
e ۳سودر ( 1۱۳06,  

CEEهدنلحاس یون قرش كنس هرب زج  

 برد رب كوب ینج < بولو) هلق ل یعدق
 شارتلکیم هللا ( سولوبوتلف ) میکح ۰ ردهدشلاح
 رایل۔ودنیل یکسا .رایدیا ییسودنیا ( سیراخ )



 ن ی ل

 قدر س سا یس هبصق (الح) ید هد هباعس

 رم تیهدنال را( ۲

a E۳ كله طخ  

 ترابع ندنعف قرش بوثح تب هر,زج «بولوا

 رت-سل ومو ت ًابرغ «رتسا وا "هلامث «هلغم وا
 یخ داقرش «هلبا یسالطآ طبعرحم ًابونج «هلراهطخ
 فل هر زح نوت یزکر ص .رددودع لزیکد هدنالرا

 .4یطسهحاسم . .ردیرمثنالب ود نالوا یازک ماد

 هد ۱۸۸۱ یسیلاها و هرتموایک عب ص۱۹ ۷۳۲ یس

 .وکح هدنالربا .یدباترابع ندیشک ۱ ۲۷۸ ۰

 زکلا تب هلعخ و « نکیآ هدنسهرادا ت

 APA تموکح رب هلعسا و یس وذح

 یکدم .یدیا دنا هنتموکع ( تام) یسیلاعت مق

 «تر «ت "سو «تام «نلبود :هدهکام داش

 هوولقتو «وولراق «رادلبک «نییو «غنیک «درونفنول
 یمی قلتنوق ۱۲ هلىرلمسا ۳ دروس

 زکآای « بوشلزیلک:ا یسیلاها .ردعقنم هوناینس
 .رلردماکتم هلیناسل تاک نالا یردق شب هدزو
 هدام « هدنالرا » نوعسمرئارو هیعیبط لاوحا ]

 [ .هلروب تمجارم هنس
Lingaهزانک هاب ازح اھ ام  - 

 ی
 > رب هدننوئج

A۲۱ یسلاها و هرتمولیک عب رص  sr, ala 

 هدکآ یسک «بولوا اسمو ییالم یسلج هکر دیشک
 .ردراو یرالیم هناناصروفو یراتراهم هوم
 1 مبا هنتلود گراف رار هلرا هطا یهدنراوح

 . رویدیا لیکشت هیمالسا تموک- كجوک

Lincoln (تی هرتلکا  

 9 و هدنتیح ] | نلوقني

 )م اتو) عبا هن ره ) شاو ( قرهلوا هدنلامش هرتم

 اقت هطقن كط لوب ریهد جاق رو هدنرزوا ینا

 ۲۷۳ ۱۰ «بولوا رهشرب یزکس قلتنوق هدنعط

 ینراجت هریخذو یباسیلکر منعهو مسج «یسیلاها
 مودنیل) یعدقمسا «بولوا رهشرب یکسا ۰ ردراو

 یدبا (هینولوق
 .یدنا

 رومعم اهد 3 كوب امد امدّمم ۰

 برق « قروه "الامت یناتنوق نلوقنیل -

 «دناللور ندنتهج ینونج برغ «مایننیو و رتسوهل

 ۱ یسهیعطس هحاسم ¢ بولوا هر زد

۰ 

1 

 یدبا ترابع دیک

 هبصق رب یک تلایا هدنسس رغ بوذح هرتهولنک |

 9 ارش « هلبرلقاتن وت جربماقو لوتماترو ابوذج

 ۷۱ ۵۳ ییهیطس هحاسم . رددودحم هلبا یلاعت رح

 711۹ ۹۲۰ هد ۱۸۸۱ یبلاماو هرتمولیکم بص

 نهاد زود ییضارا .

 اطب هدنراتهج یلاع برغو یلونج قرش «بولوا

 2آ ینوص كارلو « هدهسیا قوج یرلقلق
 "وا اشنا رادس و داشک ر او دج قوج كب «هرزوا
 ۳ ندنرار ناناو یرلب الا كن هرتاکنا هعغارز .ردعفل

 . هئالوصحم رئاس و فالو «هرآ «یادغب «بولوا
 ® امدقم یرازاق هلبرلت [. ردراو ی.هاها تاناویح

 ۲ ك یمیانص . ردرلذعواع زوب «یندن «نکیا قوج
 هلغ وط هل را ناخ رمد شعب زکلا ؛بویلوا یرلبا

 ۰ ردراو یرلهناخاب دو یر هقب راف تنم رکو

 ام یکسا ( Lyncestide ) ۱ هتک
 برغ كنس همادق هنودک “

 و هنوغالب الا «بولوا هطخ رب هدنتهج

 هرکی کیدعش «هلذلوا دودحم هل لهطخ هدیتسروا

 .یدیا ترابع ندنرراوحو ندنساضق

Like ۱ غنیوکنل
 n8)توف تا وسا  

 ۲۱ ۵كلوهقوتساو هدنس هطخ ۳

 «یسیدادعابت 2 ؟میخاد «یسلاها ۸۷۰۰ «بولوا

 بط ی 6 یس هناختک یواح ید ۰

 هملق«یساسیلکر كوب «یسهزوم هتیتع ران آ و

 5)هناخاید « یرهقراف تاجوسنم رئاسو هخوچ
 ف ر یکسا ۰ ردراو ینراج هررخذ تاشیاو

 .ردشاوا نادیم هيه رات تاعوقو شمب «بولوا

 دنریطاسا مدق نانو (۲بندند) 1

 5دجومدلرمشو قرشو ییسوم | 2
 دست « بولوا موهوم !سض رب رونلوا معز
 لو هانک ندارم هلا ( نولو ۲ ( نالوا هانک

 هلا سوفرواو ؛ «نغیدلوا یغوا كن( هناروا (

 لوکره «بولوا یداتسا كاوکر هو سی یمات

 .یدرونلوا ذاختا یعرو هلت ارق رلهشرم

 ؛بولوا ندنویمیبط مظاعا (1:۸۸۸) |
 او ) هدنخرات ۱۷۰۷ ۰ ردیلجوسا )

 دعا تافو هد ۱۷۷۸ «بوغواع هد( توش

 اتیجهردنوقرب «بولوایلغوا كنساپپ یوک رب ریقف

 هنل ۾



 ندنسابحافنس هلام نکلا هدکعا قلغارج هد
 لاس وا «هلارد یدادعتسا كنسیدنک بیبط و

 ؛ شعوق هنتمدخ كنم تاتا ینونفلاراو

 هدنایصمنامز ات «بودبا لیصح هدنونفلاراد ۲ 1

 .دلوا جانم هنیلصتو سقت رب مظتنم كنهیبط خر

 تیمج لاسیوا هد ۱۷۳۲ ۰. یدیشهالک | یو

 دمو

 كن راقر شیپ هدنتدوع « بولوا زر
 تکلم كرت «هلقءامهنابط هنسهناراکدسح تالماعم

 «كرهدبا تحایس هبهرتکناو هسنارف «لیصحتل ادم

 ناب و نداعغا هثس ج وا ص بسا لعو «تامولعم

 تو .بوناو هدنتمدخ ك( نوتفلق ) ندفراعم

 و ندنس هاخ هوع یبیبط جرات هلي س «ڪک اب باتا

 هد ۱۷ ۱ .یدیا شفت اهدافتسا قوچ ندنسهنافتک ]

 هدننونفلاراد لاس وا ویببط كلارق هدنندوع هننطو

 هدک[۳و هنس ۷ دو هنافو «بولوا یلعم تاتا

 تانابن ملع سوصخایلعو یعیبط خيرات . ردشقلوم
 لب دعت یتاحالطص |گنف وب «بوزایبات کچ اقرب هدنقح

 هسانجا و عاوناو ماسفاد فونص یفانانو ؛حالصاو "

 عضو لوصا رب نالوا یعرص مویلا «كرهدیا سقت

 هلج نازاو یسضعب ندنساملع یرصع . ردشعا

 یکیدشنا داجنا تبهجرت بحاص ( نوفوب ) رومتم
 لوصا هرخ الاب «هدهسراشنل وب شم نان الطسآ ]
 .ردشفل والوبق ندنفررط نفبابرا _

 یا هبزلیس فیهبسور (1ناوع0112)

 برغهرتمولنک ۲ دوالسر و هدنتل | جن

 « یسیلاها ۳۷ ۱۰۰ «بولوا رهش رب هدنسپااقث
 یسهننک ام شیکبد هلہنازق هننک ام «یرهناخریمد

 هزاسو هقباش «هخوح « ودر ؛ “ونا

 یراهاکجرفت لزوک هدنرب یان یک
 .ردراو یر هعگاب نادفو هومو هزبس هدنراوحو

 هم هقسا كوي 12 7
 :E ۹۰ i E اوبل

 ۔امز ٍ, هبنامشع *هرادا «بولوا هبصق رب هدنسیپ لا[

 قاس یواح یلاها هداز ند ۰ ٠۰
 یبلاها ۱۵۱۰ قجتآ یدمش < نکیآ یزکص

 . ردشلاق

 ۰ هد

۲ 

 ۱ یط نف هدن ریش هدیل و ؛شقیک هکنلف گر هدیا

 ۱ عیسوت «هلئابسانم دقع هلیساماع هاشم یرصع

 و ی ل

 كن-هریزج هبشعرق (۲۲2۵:2) ۱
 كلی هنلایو هدناحاس قرش بونج |

 هیسور «بولوا هاکسا رب هدنسیپ رغبونج هرتموایک ۵
 وا رب اف عساو صوص هنیرلروطارپعا

 -ردر وشم هل رل هاب طوب رم اکوہ

 ۔ رواماریعا | ) all (Léopold و
 ؛ رد تا 8ک .ییا ندنر |

 هد ۲۷۲ ۰ ۵ تاو دل 40۵ ۱ TEI یسجنرب

 هدنانب درف یصچوا یر ادب هد ۱۸ ۰

 اتتا ؛بولوا تاج

 ار دن | تاف و

 نالوا شا البتسا یآتسرام
 نالوا زواح ه (تانئالای) هدعب و هرلبا اغ
 برح یئراق هول یجدرد نوا ارق هسنارف
 و هتنانتسا یشراق ههسارف هد ۱۱۰6 و : شل

 شا

 ده سا شا قافنا دقع هلا ةا و هرب واب

 9 ا اھ ی لا «بویملوا لات هن هباغ

rی راکەتا مایق هلتسادر كن ( یلکد  

 شلال ربا ردق ههنایو یخد و یناشع «یب

 ییافو كاراش یعنکیا لارق هبنایسا هدعب ا

 هداقا هنتخت هنایسا یراش يلغوا یدنک «هننرزوا

 نیتسیا كنا داسقا یورو یدنک «بوشیقلاق
 هرتلکنا هد ۱۷۰۰ یراق هول یج درد نوا

 شارف هبرآ_ ع تر ؛ شعا قافتا هلک اف و

 .یدا شا باف NE «هدهسیآ

 گر هزر هرام هلا ا رب یسیعنکیا -

 شم وط هد ۱۷۷ « بولوا ییغوا یعکیا

 هقود لوس ادتا .ردشعا تافو هد ۱۷۹۲ و

 یردارب كوب «بوروس مکح هدهناقسوط ۳
 هنغلروطارعا هامل هدنتافو ۰ كف سو یخکیا

nیک یفیدنل و هدمانیق ناف هدهرص وا و » 

 و هدک روک یراهراما مایق یخد هدناتسراجم
 ۔ دونشوخ ینالوط ندرلکریو هدناتسهچو ایرتسوآ

 ليس هرادا نسح «نکیا هدکمروس مکح قلزس
 ی آ نوا یلارق هسنارفو ؛ شلاج هبلغ هتالکشمو

 «نوجا یهراتروق ندنلا کالالتخا باپرا یفییول

 هدهرص وا «هدهسآ شهالشاب هه ر اخ هللا رق هيس ور

 .ردشمهم لروک یسهرع كششت و «هلکعا تافو

 .یدبا یردارب كیهتنا وطن ۲ هیرام

 ندنرل فود ابرتسوآ (Léopolê) | دور

 رد" | ترا ۱۱ ک چوا

Yoo 



 و ی ل

 هدنگادمان یفلروطاریعا اسال«بوروس مکح

 شا تباقر یارجا یثراق ه( رتول )
 9 نوا قمااوا باس هاب د ات و دعا

 «هدساا

 هحالصا ینفالخا كنسهعت و نشك زاو نداع دا

 ندهزعا هدندنع رلکبل ودق .ردشمكیلاح

 .رونلوا ار >اییعرو هدن ۱ ۵ نیا ن رشت «بول

E E؛بولوا بقلم هلیبقا « ىنا »  

 .رددمروس مکح دل د هنر ات ۳۳۹ لند ۸

 مایق « بواوا ینلخ و یغوا یحچوا كترلآ یجنرب

 ۳9 هکغا مار یرلیاهرموسا نالوا شما

 راف دوم) هد ۱ ۵ «بوی«هلوا قفوم « هدهسا

 نیتسیاقا وار وطاربءا .یدناشاوا بولغم هد (ی

 كنب دنک یلوب «بودلول یتراق هب( یبوا ) یهرواب
 روب هكا كب ك هلروطا ږی قردرف یردارب

 . یدیشلا

 .وا درو دع»

 را ۹ ید 9

 یغوا ی يعج وا تایرمل | کک ؛بور وس مکح داد

 ود )ا روزا هر هد اوو كذب ر دب

 لند ۰

 ام

 . ردشلع
 یخ د ور لا ES ہا آ

 یهبتنبراقو هیریتسا رار هلتکلع

 یعچوا یردار ؛بوش

 و هدب و «هرادا

 یاغواو ؛شعاطرض نوتبسب ید
 شیلا هو اهلا ( هگودا)
 یشراقهرلرا هرج وسا .یدشمامهلوا

 . رانشاوا لوتقم

 یسهراو نات ها

 قو و« «هدهسا

 هده راح يب دت ام دا

 IE) 1) - یجرب
 « بولوا ندنرللارق

HRتا وسنارف یمهفود ( 8  

 ۱۸۱ ٤ند ۱۸۰۸ «بوغوط هد ۰ .رد.اغوا

 ؛شفلو هدنس هب رکسف تمدخ تب هيسور كد هنر ات

 ههر نایاه و هک اون ی رکاب هد ۰
 ؛شعالوبق یتتیعبات زیلک:ا «دارهدیا جوزت یلولراش

 هتي « هنیرزوا یاق كرللهتشب هد۱۸۳۱ و

 یلارق همنارف هرکص هنسرب «بولیدبا اا لاو
 دقع هل (نابلرود هزیول) یزق ك (بلبف ییول)
 یغاارق هتیلب هلدادما كب هنارفو ؛ شما جاودزا

 رج لوک و ؛ شم لا نیم: و هعفادم یثراق هکناق

 قسالج تنهفلتم قرف < بو دیا عضو نونات

 هد یا کم زاد | هلتروص نسح «لرهدبا نون

 ا ا ف فو و

2۰۹1 

 ردشنا و هدتکرح نسح هدنروص قح هلوا هو | كد ها رات ۱ CO ی.یجمرب

 یردب مویلاو «ردخا وا یناخ هيما دلو وال یا

 ٤ قرهلوا هدنسبرف لادت هرتم ولک ۲۸۰ كن

 دنزکدهدنالربا و هدنل- ا-قرش كنهاخ ) رس۵ (

 1 بولوا هلکسا و رهش كوب هدنعطاقت لح

 ددعتم «یسورتایت وب ۸ ۰ یرلاسیاک رکید ددعتم

 كوس ا هدنز رط نونفلاراد ؛ یر هناخ هنوع و هزوم

 «یهاخدصر «یسهر اسو هلام باکم ددمتم هل رتکم

 یههدلب راد رر عنو ل امکم ك * یس هاب تابان

 هرلتفاض و 9 سا ( لام ی>روح تاس ( و

 «یراهزجعل ارادو هناغحبتب ددعتم «یرلیش راچ ن مو

 هل رل غاب یوص ددعت« هدنفا رطاو هدنلخاد كرهش

 رب وا كيعلخ و ییاتسرارم رب بیر «یرلنامروا
 كعا طالتخا هللا (دیهکرب) نانلو هدناع اس

 قیچ نالرا شفا

 واو قوما نانلوا لقن ندنات-دنه 1 هاو |

 رونلوا عیزو هایوروا نوت e «كر هلک

 ردهدهجرد یقجهلرا لرقعلاریحم ییایقر ناروک "

 هود تابار یلغوا ؛ںودیا تافو هد ۵

 .ردهدکعا نونم ییس هعبت ی

Liverpool (كبەرت 6ا 1  

 ردنول و هدنفاتلوف رتس 2 ال 1 لوبروبل

 رلطخ لویریمد قوجر و هدیرجما هرتم ولبک ت

 دنرزوا كیلخ روک ذم «یسیلاها ۱۷ ۸

 وناتسئور ۷۲ ۰ یرامتخیر هدنبو هرتمولیک ۰

 ؛ یس هيل تایمج قوچرب ۰ یس هنا یر یرآ

 و دل ارکو هسرو كوب ¢ یسات تورا ی

 لزوک«یرلتاقوس زودو مساو «ی.هیعسر هبا ر

 ۶ ردراو غو رب رک ندنسل ۲ كصلخ هرزوا

 ندیکساقح ؛بویلوا یرلیا كي هياتم لورو
 یرهقرباف هراس و نواص <

 ج1 نوجا تاجوسنم قومایو «شغا یتدت یخد

 د د هتک یرلیا یغد رهقیرباف ضعب نالوا
 نعوم « بودیا تباقر هیهردنول هدنراجت نکا
 خراخ كرکو لخاد درک هلسهدعاسمو دادم--ا

 ؛ شک هنمکح یزکم رب كوي كتراجن
 ناناویح «هتسارک « قوءاب ؛هریخذ ناک نداق,مآ

 لدهباارتس و رویا و یاب نانلوا ب

 ههنسندهنس هج راجت یرب ندهن زو دلرهش ون



 و ی ل

 هنساشنا هسرح و هبراجت یافس هرکص ندنرا#

 كب « بولوا یراهاک:هدو ضوح ددعتم صوص#
 تيهرتاکذا . ردهلک لر تک ةدوجو ناف 6

 قوچ یر هقيرړباف و نالوا یزکم میانصا

 یضلو یسهلکسا یعیبط كرار قوج رب نانلو

 كاورول ییرف و ینلاو هد كرل دعم روکو
 كنسلاها و ییسیفر هنوک ندنوک هجرار

 نوجما رهش وب «قرهلوا بجوم یدیازت هک دن ۱
 . ردهدکءا نما رالابقتسا قالراپ تك

 هدنرع* سلاو یبونج یی تنایلارتسوا -"
 یخد هدنسهعطق نوینمود كنيلاعت یاغاآو

 . ردراو هیصق كجوک ر رب هلعسا و

 هدنسدراق یسقرف لحاس دادنالتورق کک

 و یخد هدنفرط تسوا كنیلام ضرع ۷۰و
 یهیعطس ةخاسم «بولوا هر زج رب لاح اعا
 رد هرتمولیک بر ۳۷۷۰

 رس ك لل 4-1( 02 ۵ - ۱

 ی ناسوئل ۱

 ك ( نتسومد ) ریهش بیطخ «هرکص ندنتافو
 - روت ESA درب هسنودک ام یقینطو «هلیقو

 روب هنصح هدایمال ی( راپ )۰ «قرهشدقل اق هنمرات

 «هدهسیا شعازق هراحم چاق رب هدهیلاستو «شعا

 YN داليملا ك Fl» برقت هداز هراروصح

 .ردشفل وا لتف هلشاط رب هدنخ راک

 | وکو
 [ .هللرويب تەجارم هنسهدام « هژومروف » ]

 | نو

lie 0u-Ki e01 ( ) هزومروف 
 .ردع-ا هیچ لصا كنس مرب زج

 اک کا 7 ف.راظو مو كب «ییلا ۱

 قاعص كب نزاو یرلهاکج رفت و هاب لز
 ۰ ردراو یءاوه قوئوص كي هدنی

Léonا ) laین ) ا نو لاء كە  

 ¢ هدلاح یغنیدلوا ترابع ندنسیل اعت 3 ك:اللا و

 «ردناتناس ندنفرط قرش لامش «ودیووا الام

 «دیلودالاو ندنفرط قرش بونج .ایسنلاپ اق

۹Y و ی ل 

 هلبرلتایا وقولو هسنروا یخد ًابرغ «هروماز ًابونج
 لم ۱۵ ۳۷۷ یسهس هما سم .رددو دم

 - ردراو ییلاها ۳۸۰ ۳۷ :بولوا هرتهولنک

 راسو قلغاط هدنرتهح ب یغو لامش یسضارا

 یهدنتهج لاعث .ردنرابع ند رل ووا مفتم هدراف رط
 نالوا طو م هنلابح *لسام هنرب یرغاط

 شعبو ندنراکا یبونج كشلاج ( هروتسا)
 یرارب تك .کو كلا « بولوا ترابع ندنرللوق

 هلراق برثک او «ردزواح# ینءافترا هرم ۰

 ىرازافوب رورلا بعصو برص .روللو روتسم

 یلابج نول هسیا یرلغاط یهدنتهج برع .ردراو
 ندهلساس رب یربآ ناازوا هونج ندلاعش هلیعا

 یرهضوح ( ونیم ) هللا ( ورود ) «بولوا ترابع
 عفتم كا كرلغاط وب نالوا لئاح مان را

 گكنبرارب قاغاط .ردزواج* ییمرتم ۲۰۰۰ یرلطقن
 تاناویح هصلشاپ ییلاها «بولوا قوچ یرلامم
 هتءارز هيا یرر زود ۳ هاکمر دشبت

 یسهیراج هایم .ردیجاج یسیلاها «بولوا ییشی رولا
 .هضوح ( ورود ) یهدنتج قرش «بولوا قو
 «ورو «وشنروق میا کو و السا هاتس هدنس

 ( ونیم ) یهدنتهج برغو ؛وقییررا هلا هغزت رب
 نالوا یبا كوس كا ثكعغامرا و هدنسهضوح

 فك یرارحم كرابا و .رویفآ یرب (لیس)
 زاهنک ام كرك «ندنفیدلوا یاد یرلوصو ییشینا

 راو یرادادعتسا هبیفارا یس دا رکو هکمروج

 | رع لاعش تهبایسا ( 160» )
 | هدنتلاباو هطخ (نوثل) عقاو هدنتهح

 تلاا هدنسل رق لام هرتمولک ٥ كد ردامو

 | نرل یسا «بولواتلایا رب هدنتهح

 «یک یغیدلوا 5 قو هملحم عیانص «هدهسنا

 فارحما ند ةرط یرلقدلوب ندنرلاپاپ هدیعارز
 .ردهدقءامهناوا هدافتسا رب چه مولا «ندنراکدع |

 یلسومانو نک اس «ناقشیلاح یسلامها اذه مم

 .ردعصف هقرلوا ناسل یراکدلب وس .ردرلهدآ
 نوت و روکا «بونلو یرلن دعم ممد هدنرلغاط

 کا .ردفو یمنی دل راقبح «هدهسلا راو یخد

 . یدراربراقبچ یخد نوتلآ قدرلغاط رلیلامور
 یبهیحان ۲۳۲ «بولوا مسقنم هاضق ۱۰ تلاا
 . ردی واح

 .Ry 16 ) یغللارق اب و SN "ئ
 مسقنم هلبتقو تنه ناسا ( ۵ لوم

 "هلامش ., بولوا یرب فیهطخ ۱۰ ینیدلو
_- 

 کا ند فرط قرش بونجو قرش «هیروتسا



 ::9 1 د

 و ی ل

 5. لما ( سون دال ) یرو-ھق «بولوا ۱ زیکرو یخد 9 «هرودامرتسا ۱۲ « هلبتساق

 : دنایسقت e یدیا دود ع هللا ه ها اف و - وینلو ناکرب جاق ر يت عشق روماح هدنفارطا |

 3 هلب رلوس| هرومازو هقنامالاس ؛دی ودالاو «نوْل

 هلیموت ( نونو ) هدنامز کسا .ردسقنم هلايا

 كرل وذیسیو هدمبو كرالامور «بولوا نوکسم

۱ 

 | ندنفرط مالسا لما « هرکص ندکدک هنطبض

زواص* یبهنس زویکیا « هلا حق
 | نگل دنا نامز 

 ٩۱ 4و ا ند هبمالسا كلاع «قرهلوا دودعم

 یرلسنر نایت-رخ هبروت سا هدنسپ دالیم خیرات

 ( هروتسا عم نوا ) «بونلرا طبض ندنفرط
 کشا یفللارق

 یی ) هلماسف هد ۷ . یدنا شغلوا

 هعفد جاق رر هدعب «بوالوا طبص ندزفرط لارق

 : هاکر ؛شلرآ
 .هرص یدیح و كنه اسا تامو ٠شم و کاخ

 ه هل آسف نول هاکو هن ول هل رةسق

 و دیس

 ادب هل سيما ا كن رالارق نو .ردشعا ئاق

 : ردبتآ هجور یخ راون یرلتموکع
 ۲4 سنوثل یجدرد 14 هن ودروا یینکیا

 Vrs ریمار ا EEE ا
 ۱۰10 سن ول ] یعنتلا ۹۵۰ هیودروا یچنچوا

 1 ۱۰۷۲ قاحلا یعتنکیا هیهلیتسق | ۹50 هکناس نامشیشیعرب

 J ۱۷ دنانیدرق یجنکیا ۱ A هد یجنج وا

 ۱۱۸۷ سنوفل ۲ یعنزوقط | ۲ دوم یچکیا

 ۱۳۳۰  دنانیدرف یجنچوا | ۹۹٩  سنوقل آ یبنشب
 ۱۲۳۰ قاا ًایعطق هیهلمتسق | ۷ دور, یعنچوا

 ۱۰۳۷ قاحلایج رب هی هلءتسق

l600 ( ) (و ٣وج ان وغ) تب ۷ هقیسکم 

 و نو
 «بولوا رهش رب یزک م قاخس هدنبغ هرتمواک

 - رباف تاجوسنم قوماپو كول «یدیلاها ۸۰ ۵

 10 تنوآوجانآ وغو هدنم

 | یاالقتسا «قرهنلوا قالا ًایمطق ید نوک

 ؟ردهلرپآ هلرلتدتخ رالوط هللا وص هدالاح یدم |
 | :یاتلا اکو یخد ه_عااخو «شعا

 617۶ یهبعق ( ودنانرف ناس) هلرهج | ( هلاتشف

 ۱ قاتم هب هر اسو هرخذو یر هناخغاب د ی

 وا روم a هد

Léon ( ) اراقم) كنباعسو یاسا. 

 وطاربعا هلییعس ك ( رایسا) قی رط) هدننافو |

 7 نالوا یثرات هرا ( لادناو ) اذه عمو شوا ۱

 ْ طع رح و هد در و4 ) 1 رغ نو

 تاایا EN فال هرتمولیک ۲ ۳ ندتلحاس كل دتعم

 ۱ یل اها ردق ا «بولوا رمش ر یرکں م

 ؛بولوا یزکرم هاتروهج E - ردراو
 كنسال اها . یدیا راو یسل اها هدایز ن نلد ۰۰

 شاخا ین یوتأمرح قبرطب ۱ بو سام 4: و ) كلون ) ندرلیلرب لصا نوا

 و ی ل

 دیلیف میان هه اپ سا ی ۳
 دهز,زج ( یاناپ ) ندنرازج نوئل

 ٩۸۵ «بولوا هیصق ر هدنغاح ( ولیولبا )
 .ردراو ی.دلاما

 !هینایسا ( ۱۵۱۵ 00 ۲,۵۵۷ ) یسهطآ ۱ ءا

 طبع رحو ا نرف بو

 كزیکد یا لدلحاس 1 بول وا هطا ر هد الطآ

 !داق .ردطو ص 4 هرف هلبآ یر وک چاق 7.3

 . ردهدنرزوا

 رغم قرش هجا )۵ ) | زوم

 ۱ ؟ردشک یک ۰ یا هجور ندنرا ل

 امام هلیبقل « لو هو « میدق » ییجرب
 كد هنسب دالیم جرات ٤۷٤ ند ۰۷ «بولوا

 ارام «بولوا لەك ار .ردشهروس مکح

  دنک «هلکهروک تنایخ رثا رب ندنو هدنسهبراحم

 ماوفا لاعش ۰ یدشعا لتق رارب هلیسایلماف یس

 هنکلاع «قرهروط یراق هنتازواجت كنسهیشحو
 ۱ .یدشغا مات یعیاساو لس

 «بولوا بقلم هل.ةل « کو یسیعکیا 1
 ۱ هدنخ رات ٤۷٤ .ردیلغوا كن زی كرل یر

 (نونز) یردب كام «پودبا تافو ۳ ۱ ا فع هنیردب كوب نکیآ هدنش
 صد ه دن دی

 ح

 (شاوا لئا هناروطاربعا هدنخرات ۷۱۷ «نکیآ
 ماع نالوا

 )اروغرغ یربهنبفس ضب ‹«بودبا تمواقم همالسا

 با تب هدکا: کش E شا لصتا

 مک ازاو تام و

 شا هرصاحم یهنیطاطسق و

 با
7 

 هتسیدنک هدیاب وبو : شم
 . یدبا

 را تعدد



 .یدرلشغ | زو_فا نسیدنکر را وغرغ ا

 . ردشعا تافو هد ٤

 «بولوا فورعم هلکخد رزخ یسیجتدرد -
 كورا ىزق كنناح رزخ هللا مور وق نیطنط ۱

 «بورو- مکح كدهنځ رات ۷۲۸۰ ند ۷۷۰ .ردلغو

 یران ایتسرخ نالوا یخار همانصا تدابع دا

 .ردشغا بقعل ادب

 « هلغلوا شعاع اعثزا Rosy  ج ست

 هرب (هادنارلاح*) ندنفرط رکسع هدنخشزا۱

 شلاچ هباغ هراراذلبو ؛شفلوا میفرت هنلروطاریع

 هش «بوراو یرلبا كب Et ت٫ ؛هدەسلا

 ۸۰ «ندن کیادزت و ا هدا ز هرلن ابتس رخ ناپ اط

 (غب لا ) ینلخ یه ک (مع) ییع دالیم هدنس هنس

 .رذغنل وا لث هلیق وشت

 ء«بولوأ بقلم هلیبقل « میکح » یوا -

 هدنخران ۸۸٩ .ردیلغوا كلیساب لهنودک اه

 هنسیدنک .ردشعا تافو هد ٩۱۱ «بوقیچ هت

 ؛ شا لزع ندکاغرطب ی.ویوف ندیا تفااخ
 تمواقم هشنازواجت كرلبرعو كراراجم هلراراغاب و
 زکااب «بویمهلوا قفوم «هدهسیا شقسا تعا

 هنسانود سور رب نیتسیا ك مک ندنزافو لوداتسا

 6 ر «بولوا بداو مع یید E ا هلغ

 تاماظنو ناو ماط رو ؛ شم زاب باک

 «ندنفب دلوا شم لا هبا یراعمو مولعو «شعا عض

 . یدشفلوا بیقلت هلیبقل مب

 نوا ین آ هجورب 1 هل 2 زو  Léonا ۱

 «بولوا نونعم و « وب » یسجرب ۱
 هدنسا دالرم جرات ES شا وط هدامژ

 .ردشا تافو هد ۰۱ «بوثلوا باتا هل اب

 یناعا هفلاخم تاداقتعا ضمب یراکدتا دع ضفر

 یرلباتک اعد ماط رب «بوشایغوا هک زورفا

 رشاو عج یراقطن ضعبو ؛ شمزاپ ید
 ن رشت «بولوا دودعم ندهنعا هدندنع رلکبآ وتق

 .روناوا ارجا ییطرو هد ۱۱ و ۱۱۰ نت

 هدنخشرات ۰۸ ۲ «پولوا یهیوسیسیونکیا
 شما یقلایاپهنس رب باكا
 .ردشلبا عضو رلنیآ ضیب هعهذم «بوشایغوا

 و ی ل ۰۹

 هدن۲۸ كيارزح «بولوا دودعم ندهزعا یخد و

 .رونلوا ارجا ییطروب
 هد ۷۹۵۰ «بولوا لامور ی.دعچوا نس

 ۷۹۹ .ردذعا تافو هد ۸۱ و ؛شفل وا باخت ا

 «بولتوط ندنفرط یرلنکب تلاردآ اا هدنخرات

 سبح هرتسانم ر هارکص ان و تاب وقع عاوما

 « بولو ینلوم رارف نداروا *هدهسیا شفلوا
 رادقم رب ندنفرط نو و ؛شغا اهلا هالراش

 ؛شفلوا داعقا هنءاقم ىلا ۰ ار دنوک هلرکمع
 قاروطارعا اراش هدنګ رات ۰ "ةلب اقم کو و

 .یدیشلنا جوت هلجات

 هد ۷ «بولوا یلامور هنن ی 9

 امور .ردشعا تافو هد ۸۵۵ و «ش در واباخعتا|

 ندنرهشامور مولا هدنرق «بودیا عیسوو نی زت
 یس هبصق a) دن ول ) او (سیلو وثل) نالوا دودعم

 هیایلاتا كنمال-ا لها برع و ؛شعا سيال
 و هدهناراک ظفاحم ريب ادت ضعإ یثراق هنناز را

 .یدیآ ش دل

 یآ رب «بونلوا باتا هد ٩۰۳ یسیعشب -

 سبح « هنرزوا نایصع ندیا روهظ ن

 .ردشعا تافو ندنردک هدسحم «هلغغلوا

 اپ هد ٩۲۸ « بولوا یامور یمیعتل آ -

 «بودا تافو ا رو «شفلوا باخت |

 .ردشمهلروک ییا رب راک ذت نایاش ۱

 هد ٩۳ « بولوا یلامور هن ییجدی
 ةف اط .ردشعا تافو هد ٩۳٩ و «شفل وا باتا

 قو> هن رلتکر ح نسحو دابقناو تعاطا تابهر

 .ردشلا ماها

 ناژ 0 ٩٩۳ ییجزکس -

 هل بهار «هلذوفن كونوا روطاربعا «نکیا غاص
 تب موقرص «بونلوا باختا اپاپ «هدلاح ینیدلوا

 کد نالو هد سما قلاناب مرک ناتو

 شلک بلاف تیامنو «شعتایغوا هلبا آ وئب
 .ردععا ثافو هد ٩۰۰ هرکص هنس رب

 و «بولوا یلساسلا ییجنزوقط -

 «هدهسرا

 ۰4٩ «هدلاح ینیدلوا ندنسابرقا كنرنه یعچ وا |

 و هجابمر ةف "اط و ؛شفل وا باخت ا هدنخ ات ۱ هلئسوخراسک ا هنوارو ؛

 رپ «نوجا نیما عامر هبتارم *لدل-و یدایقناو |



 و ی ل »۷۰ و ی ل

 Léon "Africain ) ۳ زول | كسوىتوف ۰ ىديا شللا دقع ىو سلجم جاق

 بولوا ندبرع نویفارفج ریهاشم هدننامز كڼوب هقرفت ینیدلوا شمالشاب ندلوا اهد
 شلرآ نوتسب یهذم مور ؛پونرآ هدایز اهد
 كروطاربعا یشراق هرانامرو هد ۱۰۰۳ ۰. یدنا
 «بودیک راز هلب رکسع دادما یی دردنوک هی دنک

 هک یآ نا و هود ریسا هندي یرانعشد

 و .ردشغا تافو هک هنس رب «بولس هلتروق

 هدن ٩ كاسي ؛بولوا دو دهم نده نعا ید

 .روناوا ارجا یسیطرو

 وا بوسنم هتنادناخ سی دم ییفاواس
 هد۱ 5۲۱ و : ششوطهدهسنارولف هد ۱ (۷ ۵ «بول
 « بول والانیدراق نکیآ هدنشا ۱۳ .ردشعا تافو
 ۱۰۳ .یدیشمریک هنتمدخ هاسویلوم یجکیا | باب

 تاعوتو كوڕ ینامز «بونلوا باختنا اپ هدنخرات
 شقا سوررفآ نفس و ؛شم رک هل هیات
 ص هللا لراش یچنکیا نوا یلارق هسنارف یغیدلوا
 هدنهلع تچ ]و دنارق یر یناخ كو ۰ ؛هدهسیا شتا
 بوسنم و ؛شعا قاقتا هلبا تک لراش «بونلو
 هداصا هنتخ هناق سوط یتادناح سجدم یغیدنلو
 نزنآ هدنس هرص یاقفوم و .یدصلنا

 وفع قاط ا یغیدنلوا مست ؛ هلکعا

 71 رب هراکیلوتق هارد رد یرنار_ یوم
 قح هلوا لصاح ندناعا و ءهلغغاص هدنلباقم هنعم
 یرفس بیلص لها رب یشراق هرللت اغ هلا غلابم

 .ردنونظم

  ETهلغل ام را مه دعا « نکیا شعا نالعا ۱

 .یدشقا عیسوو ریممت ینساسیلک ( ریپ تنس )
 ۔ورپ هلیحورخ ك (رتول) روېشم یرشن كرلتارب وب

 نوبل یعاوا .ردشلوا ب

 نونفلاراد امور «بولوا مدآرب ورا بو ِط
 روهشة كلا تبالاتا و ؛ شعا ا یس هات و

 لکیم «لئافار هلج نآ زاو یلارورنه و ارعشو الع
 .ردش هشت هدننامز كن یلاجر ېکل وایکامو ولج

 بوسنم هننادناخ سيګ دم هنب یسجنرب نوا -

 یار زکاایو «شفل وا ب فتا هد ٥ ؛بولوا

 .ردشعا تافو هرکص ندکدتا قتلایاپ
 «بونلوا باتا هد ۱۸۲۳ یسیخلیا نوا
 ناقناو «نیزت یامور .ردشعا تافو هد ۹
 «هکعا هاج ینراعمو نونفو « میس ینس هناضتک
 دنساقتلم كار كور ییاو هدنعقوم رب انتعم كا | .یدبا شلوا رهظم هنتمرح كموم

 ءرعه نرق یجر نوا .رد (نسح) یم ا لصا

 اطقا نوت كناقرفآ «بوغوط هدهعانغ هدنلئارا
 روق نایتسرخ مقاطرب «هرکص ندکدزک ینسهبلامش
 كر هبرونوک هبامور «هکمشود ریسا هنلا كرلناص

 دنفرط كونو ؛شفلوا دقت هنر ىجتوا ابا

 اعا .یدیا شادیا هیت نرثل «كرهلبدیا زتاو
 اعم یلرعو «شعرکوا ینرلناسل نیتالو نابا

 رها اقرفآ . یدبا یمالشاب هک |
 قنادومشم أ وز هدنروص لکم هدسیع ناسل ی

 .یدشخا هجرت ید هب هج ابل اتیا یی دن ۵ یفیل ات و

 لاعش یاقرفآ نوک و ب الح و ربتعم كب یرا و
 وروآ نوتو ؛ ردهدقفلوا ذاخعا مج ص نوعلاوحا

 .ردشفا وا هجرت هنب رلن اس

 لد ۵ دنتمح قرث كهسنارف ۲0 ۱
 ۳۳۲ الا (هور)وآ هدنسیفرت

(e) |۸( هور) هدنتج ییا نرم  
 یبیلاها 4۱5 ۰۲۸ «بولوارهشر وب یزکرم
 هانص «هرطس«بفط«تامداو نونف قوقح «دناقع

 وأ ثاناو روک ذ «یسهیلاع فاکم هراسوهسیفن

 ار دشبت راهب م «یراب دا دعا بتکم لخ اد یر یرآ
 ۱۲۹۰۰۰ ی.هزوم عساو والا رادصوصخم هکم

 لهزوم هلیسیموم ةناضتک رب یواح یدلج
 .هحاب تاناویح و تانابن «یرهنانعتک رکید طو سم ۱

 « تایداو یسایمداقآ عیانص و نونفو مولع ؛یس ۱
 بط «هیفارغج «راثاسرغ «یعیبطیرات «تعارز
 ی.هبلعتامج هر اسو میانص «تاتا «ینالدیصنف

 :دعتم و دوس جوا ۰: یساسلک كوو عنصم ددعتم

 وصخ و هبریما ةا عنصمو مسج «یسورات كحوک |

 اونا کر زجا هراشاقكیا رومشم «یسهیص

 دو یرلهقیرباف هرئاسو نولاص «موم «رهنیک ام

 یر هقی رافرلش اف كبا .ردراو یرهناخم ود چولو |

 بولوا هدنددع ۰ راهاکتسدو ۳ |

 .راقیچ هشفا هدنتیق قنارف نویلم ٤٠۰ یونس |
 هلع نيلشيا هدنرلجما و ۰

 ك هسنارف همج ره نوبل
 یرلهقیر اف نوتب

 ۰ ردهدنددع ۸ ۰ ۰



 و شینک بوا وا عقاو هدهووآ رب لوک یربل

 «یرلقخگر لزوک«ینادیمعساو جوا «یرلقاقوسزو
 «یسیروک ۱ ۱ هدنره هەواو ۰ هدنغامرا هو

 .ردراو یسهشا تكرکو و یناماکعس | مسج هدنفارطا

 وا هرزوا دحاو زرط یرژثک ۱ كم رهناخ قجمآ ۱

 نول .ردلکد نیشالد كب یرهبرام»م لوصا بول

 °0۹ ند(مع) یسم دالیم ؛بولوامیدق كی یرهشآ

 یتسارحم هنور یرارجاهم نانو مقاط رب لوا ن
 « هدن راق دقمج ر دق هنس أةتلم تلپ هب واس ‹«كرەدىا بقعل

 هغراق » هدنناسل دكرل و و ق وکتم هلراتاک هداروا

 هلیمسا ( مونودغو ) نالوا كعد « یسهب

 هنف رط رب كن هبصق وب یخد رلتوو «شلوب هدلب رب

 «هدنراکدتنا عتق ییایلاف رلیلامور .یدیا راشهشلرپ
 كلا « بولیکود رهن جاق رب ندلحاوس و رد هو کد ا زکرم یرهش وب
 هغلوا یسهرادا ؛یسرک تبیهسنارف نوبل ید

 . ردقباا ندسراب

 هدنلحاس هبایعس ([۵0۲۱۱010) ۱ 1 1
 e ےدق هدنلامش كەز وقاريسو

 .یدیا هدلب

 و ول
۱ (eontiumا)و ینسح لەت  

 ۰ بولوا زب ر برشم خوش

 . یدیا یهو و یدک اه كر قیا ریهش میکح

 . ردراو ینافیلأت شمپ

(Lyonnaise ۰ا |  

 سن ۳ ک ۳ ا ۱ هزول .
* 

 ‹ بولوا مسا یراکدرو هننوتب ناه تهسنارف
 همست هلو هلتبسا هشرهش نوبل نالوا یرکرم

 .یدشفلوا

Léonce 1 1ندن رلقب  

 رم اد ۳ ۱ نوش 1
 یفلروااربعا ند فرط یرکسع هدنخرات ٥

 روطاریعا هرکص هنس عدا ؛ : شفل وا نالعا

 هلدب قیرودوشت نانلوا قوس هنرزوا ندنفرط
 . یدا شفلوا لتقو كا
 هدنخشرات ۰۹۵ یخد سنولل ر رکید - و

 طبض تخت هینیطنطسق هدننامز سونابتسو یکتا
 .ردشعا تافو هد ۷۰۰ و شا

 یزفروک نالرآ ینعی 1
 5 (Bolte e) |یزفدوک نو :

 و ی 4۷۱ و ی ل

 وح لحاوس هسلارفو هدنس هش وکی لام ب ی دازکد

 ٤ بولوازف روک رب شینک عقاو ه دنتوج ب یف كاس هب

 (سورق) عقاو هدنسق لاعش كنسق رش لح ا-هنایسا

 هدنبرق نولوو هدنسیشراقییحاس هسنارف ندننورب

 هدننروص راد فصل رب ردق هنبرازج ( ربه) عقاو

IEAهشر رتو تو هطتن یا و 3  

 ۰ ردهدنفان وزوا هرتمولیک ۲۳ 4 موهوم طخ دیم

 یرلیتنقیچ و یریک قفرا كب «یبوب كنلحاوس
 ةحاسم . ردەرتەولىك ۰ و باسح

 كا و هرتمولیک مبرم ۸3 یبهیعتس

 یلحاوس . ردهرتم ۱۰۸ قع ا نرد

 كا . ردروش« هلا تالوصحم تركو تفاطا

 نولوت هدهجرد یعکیاو هلسرام یسهلکسا یر

 عقاو هدنتهج برع ۰ ردیغامرا (هنور) یراکوس
 ه دنور ژ هلسهطساو لودحر ك وس یر ) هدوا )

 طيء رح هلزکد قآ « بولوا طوس هنغامرا

 ام قیرط رب ندنجما هسنارف هدنسهرآ یدالطآ

 .روپدیا لیکشت
Lyonnaisتایسقل یهسنارف  

 هطخ ر هدنتهج 0 نو ۳ هب ول

 و "الاعث . یدنا یرهش نويل یزکرم « بولوا

 ندنن رط یبونجقرش وع رو ندنتمج قرش لامش
 و هنرووا ند اا ضر «قودکتال RG «هنفود

 ی هيڪ طه اسم .یدیا دودحم هلراطخ هنوروو ح یکدم هقشب ندهناتسک ۲ نالوا یسق یی

 ید |يسقت ییدعش «بولوا هرتمولیک عبرص ۷۰۱ °

 هر رلیراقوب ها ( نا ) )و ینرلتلایا هر راول هلا هور

 ی-یضار را ۰ رد واح یسهجراب رر كارتا أ

 هدنربداوهرآ ول هلا هنّواس زکلاب ؛بولوا قلغاط

 هنوریسیفرش ےف . ردراو یرهووا شعب راط

 هرآ ویسی رغ مقو ؛زکد قآ هلیسهعساو یغامربا
 «بولواعقاو هدنسهلثامیسالطآ طبع رح ندنغامرا

 ۰ ردراو یراہهنا قوچ رب بات ه غامرا ییا و

 .ردهدایز یرلبارشویرلغاب زکاایو زا ینالوصح

 مپ یا م ررق ا
 و یرلیا كبیمیانص هلیءدراب كنو «بولوا قو
 . ردقوج یرلهقیراف هراس و تاحوسنعو هشقا

 هتسارکی بخ «بولواقوچ هد یرلام مو یرلنامروا
 . راقج هراسو رینبب و



 ۳ ۱ ول 3 SN و ی ل

 9 ٩۱۵ ۱۱۹۳ ۳۰و امش ضرع | كعدف نانو ( اهدا ) ۱ رز
 : لس RS وولوا دتع ار 7 | ۳۳ و HETE هترابا | رب بوش

 ۱۱۹۳۰۰ یسیلاعاو هرتم ولیک مب ۷۰ 4٩۱ دالماالبف یسجمر . بولک رادمکح یا

 - ولیک عب ! سما ۴ ندنس هوس Ee 2 و ؛ شمروس مکح كده رات 4۸۰ ندنخرات
 رک مبرس ۲۸۷۹ و رااوک لع كلەرتم | لیومرت ها یدک 4۰۰۰ مدنزراج نانو كریشدرآ
 تموم یسطارا .رددقا طبض راهطآ روکذم | ؛شاوا ملام هنسملرللا گرلسنارا «قرهتو«یزافو
 « هرو هغ اے تاغلابم كت رل روم ناورو

 ثكدناخ هدءب و ؟ شم ریدر و تافل" ۲ ° هەو

 یادینوثل «هجترټسوکق برط رب هتشب هرلینارا یرب
 ۰ 9 ی
 نعشدلبا «بوردنوک ,یرک ی رکسع

 .هب هعآ وا كاله یسهلجو ؛شغا موعه هنجما یودرا

 یادف ۰ ادو

 یدک ا رج رف

 و رادبعم هش رامان «درهدیا لقت ههترایساو «عج"

 . یدرلدع | زکرو سیسآت راکم

۳ 
 داد هد را ۸

 ندنخ راا ۷ دال لا" لف یتیم

 ۳۹ 7 3 ك.دوغروت) « بوروس مک
3 1 5 

 یثراق هسیجا یح وا نتسیا ثعا اجا ی واق
 قفوم هند وع هت هدهإ «هدهسا شه وا 5 ( توربهوثلق ) هنر «قزهنلوا ن «ندنفیدر وط

 :یابطم و دنا یک هنمادعا كجا موق ص بولوا

 وروول
۷ 

gla l(Livourne, Livorno) | 

 فەن ارولفو ندا . هطخ هن اة سوط ۱

 ۱۰۵ ۵۷ «بولوا هاکساو مس رب عئاو ۳

 شکاف زود « یناماکعسا «یلو ریمد «یسیااها
 هدنفارطآ < یسهلق رب «یلادیم ساو ر « ی رلق اة وس

 ا
 یواح یدلج ۰ ها وا ترا, «یبایهچ

 هبراجت ناانس «یناعت ظوفحو تالشیا .یهاعت
 یرلداکتهد و ضوح صوصخ هدانا رو

 .ردراو یهرخ ترا# كلشياو

 ین غلاع تنهیسور (ب۱۲۵:۱۵) ۱ ۷ ۱

 ندشالیا قیطلاب مقاو هدنتیج] ۰7 >
 و كسرتو طرف ٩ هبن وسا E و یر

 دن ال روق E ؛ غروب سرت تاس هلا تفارق

 .رددود# (SLA د 1 هلي رل لابا

 یوم هتلاا و «نولوا هدناخاد زفرول ۲ روک ذم

 ~w ۹ 5 4ا هللة نالرا
o To رار 

 | ینرلکیک داران و رلیا هتراپسا

 ۱ لحاس قرهلوا هدنسس ونح برغ هرتمولء

 فا هب رک یسهرواح ر

 .یرکا یرلدرط رثکا ؛بولوا قلا و زرد هرزوا
 او یلهوف دوخاب روتسم هلرللاچو جافا یرکو |

 ؟ردپالصاح ءرظنمرپ «زیکنا نزح ۰ هلغاوا قلقاطب
 ضمب ترابع ندهلق چاق رب قرلوا كريس كبو

 دودح کلا .روالوا فداصت هرهرق نیکسم |
 ردق هنیرعافترا هرتم ۱۳۰ هدنرف یبهیلاعش

 . هدنتهج یلونج قرشو یرلهن لزوک ماطزب راقیچ
 اراق ردق هراهرتم ۲۲۰ و ۳۰۰ یرلعافترا

 هایم .ردراو یرلغاط كچوک شعب برد یرا اي

 یرابنا ؛بولوا قوچیرلوص نوغروط هلیس هبراج
 كن رابا .ردهدنرددع ۰ یرلاوکو ۳۲۰۰ ۱

 4نرازفروک هدنالنیف هدیفاط 3 اغبر یفاط

 وان : یر) هعلش اب كنب رانایکو د هب یر . رولیکود
 ندا لات یسهمونج دودح و1 «سالاس

 ی رامبد دعتم كنبرب ره «بولوآ یراقام 4, هنود ۱

 یرغوط هرغ ندقرش یسهلج كرنو ۰ ردراو
 ۲۶ نوزوآ لا یسارم هرکص ندهنود . راقآ
 «بولوایغامربا (۲۲) ینالوا شینک لا یسهضوح

 هنبزفروکهدنالنیف .رولدنا لاغشا ینرلطسو كايا
 هطساو لوک ( سور ) هسیا یراما نالوا بات ۱

 (عابم) تاچوکد در یخد رنوب .بولود هی
 ندرالوکی غوچ كنبرانا هنوویل .ردیرارمن (وو) هللا
 د رالوک .ردهدنمکح یراقایآ كرلنوب «بونالشاب

 مق كنس قرش دودح ( سوپ ) نالوا کوب كلا
 کویبل لب راوک یودلخاد .ردیا لیکم نسل
 یرلفراع یغاشآ كن راپنا .ردیلوک (جریو)
 .ردلاص هننافس

 قاعص نزا و قوئوص كب نیشیق یساوه
 یراقو روغی .ردلوعلا میرس كب را هلفلوا

 ۱: .ردهدایز |

 ( | عساو كب «بول وا قانامروا ی ۳ هدزو ۱

 د یرادقم برق هدفصت كنسيضارا

 ءاونا ماچ یرایعنا هعاشاب .ردراو یرلنام



  ۴ ۹  ما دز ۷ شا ۲ ۳

 تی

 وای اهل ۰ ۲

 ِ ءیضارا . ردمراسو نر شب

 نزاب TOE راقلتاطب یهدن نارانک كرا

 یرزوموطو تآ «نوبق ۰ ریذیص صوصخا لعو

 .رد_ثفلوا حالصا یغد یراسنج «بولوا قوچ
 یبیانص .ردهداز یرلتیلاب «هدهسیا زآ یاناوح وا

 ندهرتاسو هتاتس هدهجرد یجنرب «بولوا یرابا یلیخ |
 یحکیاو هریب هلا وری ساو تارک نال راقبح

 نکو قوماب « كيا كو « هخوح هدهدرد

 ندندعم « غای «دفاک «نوو «ماج < تاجوسنم

 .ردراو یر هه رباف هاو همان تاوداو تالا

 «یمخن نیک «نتک «ورسا : ینایارخا هیعلشاب

 ندهتشو هتسا رک «نودوا «تاحوعنم كلو« روث

 هلذلوا غیص یلحاوس .ردنرابع. ندرلش لوو

 اشرو هوار عتاو هدنرلیصنم كنرابا زکآی

 ؛ردراو ینهاکسآ تحرک ییا رب رثید هل را هلکسا

 .ردرورلا بصو دودسم یرالخدم هد رلن و

 هدر زکلا « بولوا 2 هدیرلو ریمد

 لو ریمد ر هشراذرط ج ےا كنههسور یسهلکسا

 ۰ ردطو م هلیطخ

 یس4۲ «نانوتسا یس ٤١ هدزو كنسلاما ۱

 ۵۰۰۰ «بولوا سور ی «نالنآ سو «نوتل

 . ردراو ید لسانا ۱۲۰۰ و لو

 «بولوا ضرفقنم هسیا را( ویل ) ناریدنازق یعا
 هد هيل امش تهح .روبناو یک ۲۲ هدهرق رب زكا

 ؛بولوا ندهیاتات ماوقا رلنابنوتسا نانلو نک اس
 یراتی-ذح و ناسل یدنک هدرنامز كوس و

 تایسانم هلرل ونیف نالوا یرلنجعهو هکلرلیا
 هده ونج تهج < .ردراشمالشاب هدفل و هده داو هل

 یرلناسا یدنک هسا راول نانو نک اس

 بولوسقشیراق هر هک ذوخأمز زدنناسل ناینوتسا

 ردقوا هنر وغآ یرل:دسنح و اسا یدنک دارلنو

 یمظعا مد كن اها هع زم .رولروک یرلتربیغ

 « بولوا ناتسنورب
 ا  هدیهذم رب هځ را ۰۰

 هب هط>

 ۰ سقودوروا ۰
 ك_لوتق 55

 | هدكتسهرزج (لسوا ) یک ییدتبا لوح هرب
 ۱ ىس هیلهاتاناوم EAS لع ی

EV و ی ل 
 فرا و روبنلو ید یوسوم ۱۲۰۰ و

 روهشم هد ) تایرود ) «بولوا رشتنم هك دلوا

 . .ردراو نونفلاراد ر شمریدشدتس ال یسیخو

 هزوک هسک كزلاها سب ردن هدهشادتنا فاکم

 نهج ور یموکح هسور .رول وا ال نالآ

 هقشا هدتهوکحرناودو هک «بوداطیعسر ناسل

 «هدهسا شم « ورارف ندقوح هکم هجا لوبق ناسل

 هلفنص ناکداز  رویمهنلوا ارحا العف رارق و

 ییاما < بولوا نالآ یهدمیاسور ناتستور

 هوا قوم «ه دهسرارو دیا تربغ هةم رب دشالن ال[

 «بولوا لام تناکداز یغوح كنسضارا . ررویم

 هدهملاعو ه دادعا

 راتو « ندنرلقد لوب هد لاح هلمعو یعفج رایلی وک
 ۱١ تاابا .رروممهلتروق ندتلایحو تل اقس نالا

 اتق ؛بولوا ممقنم هرات

 .ردتو یر

 -هیصق هقشب ندنرلز کس

(Liuva) 3۱ ون لر ادم وه دلی  

 «هترزوا ینافو كدلبجان ات | «بولوا 2
 «شفل وا باتا راد کج هدنسی دالیم خیرات ۷

 ییدتاذاختا رقم یرهش ( نوران ) یهدهسنارفو

 » هک ا نارصع رلت وند و ید هرن ایسا «نوحما |

 ییزیدنک یورک ی ا ) یوداو
 ااا | رابتعا ند رات 1 یر و

 )ر اکو یی
 تافو هد ۰۷ ۲ .یدشم | افت | هلرارب 6

 EE ى ا یردار «بودا

 . ىدشملآ

 E a ۱ داور

 زکاای ادا .ردیفلخو یردارب فبهووبل هجرتلا
 مکح هدنت کام رلت وغیسیو نوت هدعب و هدهبنایسا

 امرفم ٩80 ند ۰۱٩ «بوروم
 هنساعصخ راس و هرلقارف ام .ودتوا

 كسورا یک یالسا یبیدنکو ؛شلاچ هبغ

 ناتوط یفرط كرلكلوتق « هلغلوا عبا هنیهذم

 .یدشعالتقو ذخا «كرهدیا بولغم ینلغوا یعاع

Livi 31008 ( ) رهاشم 
 XAN «بولو !ندنیحایس ۱ نوتسعومل

 كنس هلساس هنری ییدنک « بودنا ك

 داد هن رات



 و ی ل
 ؛ شن واع هدنس هبصق (ریتنال,) تك هیچ وقسا هد رات

 .وا ی رلاع باع و دناقع هدننونفلاراد ووقسالغو

 ه لوا یافیرفآ هد 19۸۵۰ «مرکص نا

 تحایس چاق رب هدرار, لوه كدهتقو وا «هلتء نع

 .ردشمت ا فشكی نسی ونج فصن كناقیرفآ «كرهدیا
 كراو ي-سي ٥ رب ‹ بولاشاب هدننور ديما تدم 7

 هلام نداروا هد ۱۸٤۹ و شا حور هلب

 تا (وفلوق) هد ۱۸۰۲ «بودیا تحایس يفوط
 یاقیرفآ نوتب كدهنبصنم ك( زبماز ) ندنبصنم
 .وآ رب چه كدەقو واو ؛شمزک ًاضرع یبیونج
 و فشک انف یرارب یفیدلوا شمهمروک كنالابور
 یاقیرفآ «هد ۱۸۹۵ .ردشعا نییعت ییرلعقوم

 .ودشفل وا هجرت هنیرلناسل اپوروآ شک او «رهن | تحایس یخ هنیرلتهج اوتسا طخ یە هب یطسو

 ) کوص كماللا ی رحم)

0 ۱ «۷ 

 هرکص هتسس رب و ؛ شنلو ندنفرط (یئاتسا) |

 دتحایسیانناو ؛شمفیچ هرابکنز ۰ هرزوا كنا
 هرابکاز « هلبا كرت یسیدنک رلءدآ یءدنتیمم
 فالتا ندنفرط رلیشح و ندنالب « بودیا تدوم

 گاو ییدنک ۰ هدضراشمرو ربخ یفیدنلوا
 یاتبرفآ «بودیا ماود هنت> اس لس دخ قداص

 ۰ یدیا شلاط هنجما یسهرم# راطقا كنيطسو
 مان هلهجو رب «بولیردنوک ر لمدآ قوجرب هنسیرحت
 لاقیمآ هد ۱۸۷۲ «نکیآ شمامهلو ینادنو

 و «لقن ههرتاکاا یشعن «بودیا تافو ندیرتن از د

 یر همانتحایس 3 ردشفل وا نفد هلتایظعت كوي ك



 (2۱ فاالا لصف - مبلا باب)

 دارذنم یعچوا ندسنکوام ۱ ءامسل ءام
 رذنم) هلتفاضا کو هم وق ص « بولوا یقل كنه دلاو

3 

ere 
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 «هنیآ» یمسا لصا ۰ یدرزرد (ءاعلا ءام نب
 ۱ هبانک ندنتفاطلو نسح «بولوا (هبوام) هلیسانعم

 ندمرکو دوج .  یدشفل وابیقلت هلبقلو «قرهلوا
 ۳ چ .ردشلوا بقل هدهلاحر ض» قرهلوا هبأ_ن ۲

 روغاب و هدقیجآ رک ا ید ۶ املا ءام دالوا)

 برع نانلو رظتنم هروغاب و نایاشاب هدنتلآ

 .روالوا قالطا هنم و

 هاو" هدنونح نسهطح ماش 9

 :N ۳ a اب ام

 و م رو ندماشیما ۰ جهل یرصب

 مویلا . دف وا حجت ندنناج (هضر) حارما نا

 م 0 .ردشمالاق یلاشن «بولوا بارخ
 | راوی رامکح اد هل ات رحم «بوللوا دع موق

 مانو ناتام عقاو هدب رجا هرتمولک ۳۰ ندلحاسو ۱

 . ردیسهبصت ( غنولاق) هلرکید |

 . یدیا

 را Abbé ۲ ) - هیا

 ۱۷۰ 4 ندنسالع )۰ | لیام

 تافو هد ۱۷۸۵ و « شین وط هدهلب و رغ هدنخشرا

 «هدلاح یغنیدلوا لخاد هابهر قیرط . ردشعا

 «بولوا لئثام هراکفا تیرح "
 .ردشقارب هرتعم شا قوت و N هلا

 لباقا ېک یشیمم لوصا كرلیلهترابسا یکسا یجنآ
 .ردشع| مازتلا رل يترت ضب

 | ناپاتام

 | برع نروس تموکح هدوریح

 | اقا

 هیسأایس مولعو جرات

 و رهش ر .یزکص كايا عقاو هدنجما كيوق رب ۱

aap ( ) هبش هروم هدنانو | 

 | هدنونج یاهتنم هكنسهرزج

۹ 

۱ 

۱ 

 هدنسهزا یرازفروک (سیوتارام) هللا (نوروق) و |
 لاا ضرع ۳۱۳ ۲۲ ۰۸" «بولوا نورب رب
 برص .ردعقاو هدیقرث لوط ۲۰۳ ۸ ۵۳ هلنا

 یهدنکوا «بولوا 2 ندنحوا غاطرب كيدو

 .رد(ه رات) یگ دق مس | .روالو زس هفلاط دان زیکد

 هنولاتاق هدهناسا ( ٥0

 1 ا ا كنس 1 ۱ ودانام
 هبصق رب هدنسقرش لاعش هرتمولیک ۲ ك هن ولس

 ر رومخ» « یسلامها ۱۷ :۰ ۵ « بولوا

 .ردراو یسهعلباقو
2a 1 0 0هریک "هر. زج رثن رو (  

 AS و هد دب ی لحاس ل

 یغامرا ) ناواپ ( نلکود ہدس واج ضرع

 كچ وکر عبات هنلود كزاف ًامساو عقاو هدنسهضوح

 ۰ «بولوا هیمالسا تموکح

 « یرلنامروا مساو «ییضارا قوچ ییوصو تبنم
 یترثکو یرلن دعم وقنج و ریهد نابلراقبح زونه

 هدنرزوا درب روک ذم یزکص

 «یسالاهاردق ۱۲۰

 . ردراو یاب

 و ینالم ید اھا

 .ردیوسنم هنیرلسنج قایادو
 .هبوق هداقی مآ (Matanzas) ۱ ا

 امش لحاس كنس هریک رج ] ا 7
 قرهلوا هدنقرش هرتمولیک ۷۰ كنهناواه و هدنسل

 «بولواهاکسا e ۵ ۳۳۵ « یلراح کال شرا «یسل اها

 منصمولوب «یسایهدافآ «یمهینبا و هرظنم لزوک

 ۰ ردراو ینامارخا رکش هیعلشابو یسورتان رب

 ۲۳۲۹ ۰۰۰ «بولوا مقنم غاعتس ٤ یلایاسازناتام



 تم

 داران ول هک «ردنوکسمبا لاها

 و یجتز رح ی ۰۶

 . ردجمز

 | هلنام

 و e ENS هلا

 ووموآ هللا زبماز و هدنرهرآ قر لوط 0

 ؛هدلاح یغی دارا عقاو هدنن یرلارج كد قامزا

 ندنرلتهح ینیع لاعشو لا ی

 آبی« هلیس «ء-او ed هزیک رو

 قرش هلر د مانو ( هماخ ) ندنفرط یی ونجبغو

 ( ووپءوا ) EE رددودع هلکلاع اتآ وغناماب

 «یلونج یأق نفاه هکید مالو ( (لاوسنارت) هلیسارحم

 هزیک:رویخد ا اب رغ ؛ردشغلوا قارش لندن ر وهج

 هل ) هر ۱(

 یول هونج ندلامش ؛بولوا ہک عالضالا ىس

 .ردهرتهولنک ۵۸۰ یا هدنر شینک كاو ۰

 ۰ برق یی هلی 2
 ۶ یهدنقح یرادع« كنسل اها «بولوا

 نویفارفج شمب « هلذاوا فلام

 8 یرلضم « هدااح ی راکدتسا ام دا یغیدلو اس وذن

 یراق *هدایز ند ۰ ۰ ینرادقم كنلاها

 برط لابجههلسلس رب هلیعا (وب ام ) . رارویمتسیا
 ؛ بولوا دت یرغوط هیلاع* قرش

E?؛ یلنیج ی ؛  

E 

a ی 4 اةرفآ ( Ma t( e 
o 

 ؛ بولوا دم رم 9 ۱۷

 ۲۹ ا ۳۲

 ًام-اوهل سار £ زماز ن

 ر مظتنم مغ - رددودح

 ندر وح

 4 رفصلا قو هر ارانازبم نیشرق |

 « رر دلوط یرلهرد رال بس «راغاب روحناب یلقاناغص |

 یهدنبرف ةیسیداو زماز .رولو عوةورل هروب تدشو |

 | كلا للا جانآ مسج نانید ( بابا ) هج نآ زا /

 برغو لامع - رو دیا مس هب هض وح یا کلم

 | رلیک ك نفرط قرش بونج و ؛زماز یراوص كنتهج
 ط ع رح هدییکیا ره «بولکود هنغامرا وت ويل

 . یعافترا یطسو . ردهدنسهلام یدنه

 راةیچ ردقههرتم ۱۷۰۰ و ۱۶۰۰۰ «بولوا هرتم
 ردراو هدیرلغاط

 نرد هدراهرا « بونازو'یرللوقو راک:ا ندفرط

 تموم ییضارا هلیحو ویو ؛ ردنا نوک: رل داو

 هدنب رقیبیداو زماز زکاای «بواوایهضرام هرزوا
 . ردراو یرلهووا یاقاطب قاط رب

 ( یز ) عبات اکرم هللا ( ینآ وغ ) یرامنا نلیکود
 لکشت ند ( یوفموا ) هلبا ( ینایموا ) «(ینافناش) و

 . ردیررهن ( همایاپ )و ( ینایاس ) ندیا
 لا هسیا دارلاکود هنغامرا ( ع وبهل ) هدنتهج

 هنغامرا ساز

 تون

Y1 

 | هبا هرئاس و ( هچولقام ) مبات کواو ( هشاش ) یکویب

 - روینآاو

 1. کیا ره فهروک ذم لات

 هلک تا سمونو و و هاک لذت یرلب دنک « گر هدنا ۱

 ر . رودنا دع هدنسهاج ۱

 . ردلرج ( هوب )
 مالغاص كب و لدتمم هدن راز فن ص ی-اوه

 وم زاب نروس ردقهدرام ندا نره «بولوا
 و, ۰ یسهیطو جرد تهرارگانازیم هدنمس

 .رد۲ ۰ هدنمس وم شيق نالوا فداصتمه نم زاب م

 ردق ههجرد

 ٠ زاعوط روصو هزامشاب راق الما ؛هدهسرنیا یخد

 سکهلاب نزاب « بوبا السا یخد روغنی نیشیق

 و رغآ كب اوهز هدایز كب ترارح هسیا هدرهووا

 قوح یه راح هایم و تام یغار وط .ردیل هقیص

 ۰ بوشبت تاتا قسص و راڪشا كؤ ك« «هلغاوا

 قوما «نوتیز ۰ یعاونآ كنرلجاغآ امرخو یجاف آ
  «لیف «نالسرآ ۰ روس قباچ كب یرلجاخا هراسو
 تاناویح راسو رتسا یاس ۰ نالج ؛كيبک هفارظ

 و نوق رادقم رر كنسال اهآ .ردقوح ی.هبیشحو

 لس رب نالوا ریبمآ ( هڪج ) «هدهسیا راو یرک
 ۱۳ لر «بولوا طلنم هاناوبخ ك
 رب زج «بولوا لوح هرلنیداق یسالشیا كغاربوط
 ( یفاک) یسیلاها ۰ ريالا تالوصح یلبخ هلتمه

 .هنتیسنج یاوقالحاوس راو ( ولوز ) ناذلوا ريم
 ( ناعیو ) و ( ترتنتوه ) « بولوا بوسنم

 رلیار,لصا .رویناو یغد دارفا بوسنم هنیراتیسنج
 کاخ ارا یدالم رضاح نرق «بولوا بواغم

 هدناکرح هارابج كب موق رب رکید نالوا لوتسم
 هرد هلراهناحور ءاسژر و یرارادمکح

 هدتکر هنارادجغ كب هدنتح یاها یراکب

 ۱ هیعکشاو سا زج مادعا یش هراقهتحا ةر یت زج «یر هنلو

 ددعتم یرلشیانوتب یراککرا .رلردبا ارجا ینءاونا

 ماد ایکن اویح یرل وو «لج هنبرل٬حوز نالوا

 ۰ رار دیا تقو راما 2 دیک و هرتلکزا

 ثكنمونج یایلاتا ( 15۱۵۲۵ )
 كز( هنتون )و هدنالوا ( هتاقیاب زاب ) هرام

 «بولرا هبصق رب هدنسلاعت قرش هرتمولک ۷۰



 تا م ۱ :

 یعقوم بیرغو حرفم كي ۰ یسیلاما ۰

 كالا ١( توو لبخ .ردراو یی .a ییاو

 . ردشزل و یرکص

Mathoura ( 1و ما ی  

 SEN) نر اف هپ

 هدنس» رغ ل امش هرتمولک ٤ ۷ 6 هدنتلاتا

 قلوا ما یردعف ۱۳۰ ۵ ۵ ۰ «بولوا رهش و

 ماو مو د دمت «یباها o0۹ ۰ «هرزوا

 هنیران اسل و دراو زملکنا «یراهناتب منصم هلیس هف رش

 مدق نانو «بولوا رهش کسا كب .ردراو

 (ادو ) :ردروک ذم هدنراثآ ینو فارغ نحو |

 هنرهش مالسا رب یرهش «هلبا لوح هبهفرش
 .هلیسک یمخم كکاتسرب تب «هدهسرلشمشیلاچ هلبوحت

 - ردهدقلراب را ناخ لی قادفوط ر بوم

Mato Grosso e ینعب ( ( وو ا وام 
 یا رسا « نامرواكو «

 ندا E ےس هةم تاموکح هل زار ه دس ونح

 ارد «هرایژارغو سانوزامآ "دل مش «بولوا یرب

 یآ و غاراپ ید ندنفرط یبونج قرش «زایوغ
 یا مک < .رددودګ هللدودح ۍرلتلود هب ولوو

 «قرهلوا یرویسو راط یسونح مو نشین

 ا ا زاربا نکس ثلذم رب مظتنم ریغ

 لا ه۱۳هه "و یونج ضع ۲۳ هلا ۲

 هدنرهرآ یرغ لوط ۷
 هد شینک كاو ۱۹۰۰ یو هونج ندلاعش

EE.۱ هم 4 هرتمواک  

 نکلا: یسیلاها و هرتمولیک برس ۱ ۳۷۹ ۷

 هبهرتموایک مب ۲۰ رې هک «ردیشک ۱۷۰ ۷
 - ارطا یزکم یخد لاها و .رورشود یفک ۲
 نوتب-ب یرلنرط چا «بولوا هدنرف دودحو هدنف

 نک اس ییضعب هدنرلیداو كرامنا .ردلومو لاخ
 ینیدناو هیلصا *یلاها قاط رب یدحو یتیشبو

 | EA E یس هلاخ هت دخ «یتکم كور صوصخح 4

 ۱ هلب رل هاب «بولوا ندنزک اار قالراب ك كنهذم ۱

 | نطالس للهدو یون زغ در ناطلس .یدا رومشم

 | كتراع-او كا نانلوا هدنتهج ت ءو دا اتموکک

 | «بولوا هل مک

NV 

 نالو هدتیح یرلب داو هاراب |

 یلاما هداز ندکس رجوا هدیرا هیصق ( هدناریم )

 ق [«بولوا تراب |
 وط اهدو راه هرص ر طو ص هنل اح ا |

 .رو رآ قدس هصوح (هتالب ال) أ

 | هدیرالاوحا هلرارادقم كرلز و ؛هد سرا مولعم ید

 ۱ تم

 ضلع ۱۲۳۳۰۲ هلا ۴

 هرامالو «هنوقاپ «ونیتاماید «هایوق هدنرلهزآ بوج

 . ردهدنحما ثل وهج

 برف ها ك اها « یوناو هبصق ٤ هل راما

 ین٥ا یرادقم

 ) وسورغوام ) نانو دادن رق یس ۹~ رغ دود

 ESS هدرلن و ی۰

 هدلاح يدع «بولوا هدنندن ها یتهیصق |

 هلا یآ رغاراپ .ردقو یسلاها هدایز ند ۰
 هللا ( هنا هتناس

 نالوا ردق یار ندسراپ . ردرلاکد یراح

 تکل 9 نانو یمهفاتسم لداعم هب هفأاس

 ندنو ناه یرلرب نوکسء و رومع كنهعساو

 یدعش «نکیا (البالیو) هلیقو یزکرم .ردنرابء
 ھه هجان هو اتق ۳ تموکح بواوا ( هایوق ) ۱

 . ر دینم

 « هد هسلا لوھ هل ماع زونه یسضارا

 - ندراهووا مساو كج هلس هلند زسنایاپ هرزوا تهوع

 ۲ ( LE هد راطسو

 هک رولت هلو رز روتلوا یرف یا یمرع 4

 «هدلاح ا روا ی هر ۰ ۰۰ ۰ یعافترا

 ی یاعش «بو دی ا یلعخ هایم مسقا كور

 4 2ے یک وذح ینس هلام یزکد لب 11

 نهض وح ( نوزامآ ) و سا یسالطآ

 ر

 ی-هضوح لاعت

 ا ندرغ «بولوا شب: :ک اهد قوح بطلاب

 نوزامآ هلبرلسا 0 زوایات < «(هردام) ) قره

 كوس رب رک هلیع-ا ( ها ا وغارآ ) ما هنغامر |

 ۔وط هقرث لاعث «بکرتااب ندرلیاچ قوج رب رهن

 ( ارور ها ده اماب هیت ار
 -رغو هبقرش دودح یرلعظع رع یآ وغارا هلب

 دەب هدنحراخ یدودح «كر هدیا لنکشا

 هونج «هرزوا كلکود هنغامربا هنالبال عاقجالا

 ران و «هلیتهح کلزود كنیضارا .راراتا یرغواع
 یهدننارطا هدنرلناضف «بویلوا نبرد ی رفات

 هدنردرآ كرلن وو رللوک زسهلصاف هدرا ووا عساو

 . راردبا لیکشت زلهطا قاط رب
 یءاوه كرب رب مساو ردق وب

 ح

 حد هس

 هما عطا



 تا ٥

 «هدهس ردنا فاخت هروک هعافتراو هض رع «بولوا

 یلسو ؛بولوا دودعم لدهراح ملاقا هرزوا تیموم

 کیا هلشاب .ردهدرا هحرد ۲ ؛ هرارا نازم

 هرارملا نازم ؛هدنگیدساندلاعش «بوسا راک زور

 هر ندر هدنکیدسآ لند ون و کود ۳۰

 هللا هنوطرفو ؛رنا ردق ههجرد ۱۲ حو ۶

 قلثاطب « بولوا مالغاص اوه هدرارب ككوب : رسا

 .وا قوح یفل هتسخ كح و « ردیا هقبص هدنرلتهح

 .ارا ۰ ردقو یعوفو تنابو و هراو یجآ «بول
 هر رصم هدنرب داو كرا ما «بولوا تبنم ك یدیض
 «رویشیت لزوک كب قوینام و جر . رورو ۰
 . رورو لوصحم هنس ۰ az ر یشماق ر <

 لعاح هلقل و و قایالوق هلو یخد تا راس

 رادقملا یئزج قجنآ هدلاح کیدعش «هدهسرویلوا
 كج هيم ه دیا تافک هلس هتناحایتحا كنسیلاها نالوا

 یمرکی یونس ندریغیص زک]ا .ردهدکک ا زآ ردق

 . روللوا جارخا هکلاع راوبحه سأر كيب زوتوا
 قوح هلح رهکو سالا هلب رلث دعم ربقاب «ریمد «نوتلآ

 جارخازون هتشب ندن وتل ۲ راتقم یلزح « هدهسیا

 قوب ید هیلحم میانص و ری نم قو نت

 كنو . ردبرک كب ا و مع

 .ردننادتف ك هءاقن طئاسو و قرط یبس 13

 ı6 ترضح ۰ ۹ ٩۳(

 a ا 39 ك ر سابنام

 لاخداوباضنا هنسه صز نو راوح هنر فی و راتسا

 لتق نکریشیلاچ هبهذم ؛شفلوا
 شب كناسیع ترضح و ینیر كليجانا

 . ردیورس یفیدلوا شا ریرحو طبض یتثیداحا
 . راردیا ارجا ییسیطرو هدن ۲: كطابش

 -ر وطارم«۱هبنال ا 6 ۹

a 
 یڪکیا یردار هدنخشرات ۱۰۱۲ ۰ ردیلغوا ك

 یییردارب هدنخلغاص ًاناذ .ردشلوا فاخ «فاودور

 رابحا کر هددت یغللارق ناتسرامو ناتسهح

 هلبا هینافع تلود هنالآ هدندوعق یدشعا

 2 مالاق یقاط هتموا« ؛بونا و هد هب راح

 رشا هدهقوداق و

 ۰ ردشفل وا

 «ندنفی دلواش

 ٠ شم رو ماتخ ه رح « هللا هلاصم دقع هد ۱۷ ۶

 یو یدناندرف یسهداز مع «ندننردلوا یدالواو
 یقسیدنک هدهغارب هد ۱۰۱۷ «بودیا ناخبا دع

 هال °7۸
 3و دم لادن یمهعم قا -

 ااو ٤س
 ۳ كو «بودیا تافو هد ۹

 .یدنا شم
 .هنوسفاص(۳٩ 12۱۱۱0) = هتنس ۰

 ۱ رب ل ۱ هدایسام
 هد ۹۱۸ ۰ یدیا ی وز ك( رولز آ وا یرنه )

 ندنک اما هنایخو یوتن و دهز

 « بولوا هدودعم ندرلهز نع هج راکیلوتف یفالوط
 . روثلوا ارحا یدیاعرو 9۱*۰ كدرام

 ۰ لارفهیجوتسا یغد هدلسام هتنس رر کد
 .وز نبرنه Ey یلارق هرتاکناو یزق كلو ةلام

 كلاسي .ردشعا تافو هد ۱۱۱۸ «بولوا یهح

 .رونلوا ارجا یسطرو هد ۰

 هنسهدام « قم » | ()۱۱۱۰۵»۲) ۱ 7
 هوا

(Matthisu) ۱ءاربعامور هینطناطسق  

 هننادناخ نزوفاشاق كنبراروط | ۶2

 یاب ) یردب ادتبا « بولوا ندنرلن الوا بوسنم
 اکرتشم هللا ( غولوئلاپ یی ) هدمبو ( نزوقاتناق

 مکح هم چ وا داد هنشرات el را

 یدشعا جموتن

 دا روهظ نایصع هدناتسه> «بویلوا

 . ردشغا تافو

 [.هلبوویب تمجارص

 ۰ ردشمروس

 ۱ مورد الد ونام

 < بولوا ندنف بابرا شلو ترهمث هلبرشن موقت

 مع و ؛شمنوط هدشرق ( نامور ) هد ۸

 راکذا ماط ر هدنقح رجا ترشامم نفو تور

 :موقو ۱۸۸ و ۰ «بو دیا كولس 4به دن دج

 یموکح كلويلوان ید وا «هرکصندقدشیراق هنت
 اه درب کج و کر ب «هنرزوا یا بصغ

 هل نع وقت روهشم و ؛ شماعشیراق ههرسایس روما

 كنع وتا «هلک خ |تافو هد ۱۸5۵ «بوهالشاب هن رخن

Matthieu de la ( 

  6) ۵هدهسنارف

 .ردهدقفل وا ماود ندنف رط یسهئرو هن رشن

ELدارا نک ندنجما یرهش ورم |  
 ناب یوج توقا ننیدلوا یمسا ] ٩

 ا
 ییا ن بوق :O و

 ( یهتلا یترقلا راند هلس نوشجام
 اشا هدهندم «بولوا ندامتفو ندنیمبات مهاشم |



 جا 8

 هلتاوذ راو ) SIE 5 هللا دعو ٤

 «ید یرلترضح زرزملا دع نإ رص «توتیو
 یهجرت بحاص «نامز ینیدنلو ی-ٍاو هئیدم
 .ردشعاتافو هدنخرات ۱۰ .شعا زامربآ ندنناب

Magellan غ HE : 

 ا ی ۱ نالجام

 «بولوا ندننو رحم ریهاشم یدال.« نرق یجتلآ

 قلزسقح رب کیدروک ندنرمآ «هرکص ندقدنلو
 تەك لراش « « هلکر یس اغود زیکترو «هن رزوا

 ۰ بورک هنس هر £2 تم دخ تتهنایسا هدنامزآ ۱

 رفس ر هشرازح ( كولم ) یهدنبونج فاننا و

 |. هدنرلوص ناددنه هدنتسم ك( قرکوبل | ) ادا

 زکلاب هرلاروا * دادهتفو واو ؛؟شلوا رومأم هک ا ۱

 ییرط كەتك قرهشالوط یورب دیما |
 یو یامنم تاقا هجر EE .نکیآ

 ۱ یدک زاب

24 CF 
  ۷۰.ردراکر ( زاتاش ) نالوا یعافترا هرتم

 نودلآ ؛یرلنامروا یواح یرلجافآ راس و ماچ
 قموکح بش «هلذاوا قوج یرلن دعم روکو یرازوت
 لسو هطئاسو راسو «اشنا یطخ لو مدا رب

 یکلم و نالوا هد هیاهن هحرد یلدورب «كر هدیا

 . ردهدقمشللاح هرامماو ناکسا

Détr. de Magel- ۰۱ ۰ 

 ۔ولج ی ۱ یزاغو نالجام

 یخرا شتآ هلا هشوغاتاپ هدنسونح یاهمام كني

 °۷۰ ا

 زاغو رب دتع E لوط ۷۷۲۱ ٤ هللا

 .ردشفلوا همش هلیعسا كنفشاک هجرتلا فن آ «بولوا

 ۹ « بولوا هرتمولیک ۵

 هلب لاق .ردفلتخ هدنسهرآ هرتمولیک ۰

 ۳۸ و هدییونج ضرع

 ۰.۰ یو زو ندفرث

 هللا ۰

 N ا ا
 | تالکشم قوچ رب «بولوشود کمک قرهشالوط ۱

 یدیا شلوا قفوم اکو هلتابوعصو
 كل وبا ی

UNNI © 

 ندنس ۲ ۰

 كرهدیا قش ا طع رګ «رورلاب لند: ۶ا

 یر, سلا.( )د
 ردشفل وا فالتا هدنسهف زانم عقاو

Territoire d» Ma-) 
 .ونج یاقرمآ ( ۵ ۱ یخرا نالجام

 ترابع ندنسب وذح یامنم كلود یلیش هدم

 لدتمم طبع رحم هلترص كتلابج لسا دنآوإ

 معبر ۱۰ ۰. یس هیس ةحاسم «بولوا ا

 یبلاها ۳۹۲۶ یک «هدلاح ارا
 یسیضارا نایلوا مولعم هلیماع زونه .ردراو |
 كب كنلابج *لساس دنآ بولوا برصو قاغاط
 ماطر «دارمریک هنج ا دزکد یراک زا نالوا دا

 - هرا رنو هلراهرزج هبش قلابقو رلنورب نوزوا |

 لیکشت رلیوتو رلاخ راطو یلجابمالوط كب هدنس
 هدنعسر هلتناد .رردک | ینلحاوس جورو ا

 قااف مناط رب هدنسیش راق كلحاوس و نالوا

 رە

 . ردیسهریزج ( نوتخایلو) _

1 

 یوم دا هلن رلهطآ «بون) و رلغیص و

 یغناط كکو دلا

 لا E مسم لما مویلا كدهنب ۱

 شافس یزافوم نالجام یل« لوا فشک یزافوم
 . ردشغل وا دار ندنفررط ۱ 4

 Archipel de 112-۱ ۱ یوانرشآ یسهنس ۱۳۰

 طع رح ) gellan یر,ازج نالجام

 كر رل هطآ هنیییلیف «قرش بوئح كز هو اح |

 لاعش گن رس هعمتجم رازج ) هنا رام و قرث لامش ۱ ؛ شفا هنریازج هيي لمف هدندرام ی-هنس ۷

 ۲۰۳ «بولوا رلهطا قاط رب قینغاط هدنتهج ییرغ |

 یس هیس

 لوط ۱٣۰ هلا ۱۲۸ "و یلامش ضرع ۳۲۴ النا

 هحاسم ك لج .رارولوا چ هدنرهرآ قرش

 «بونل وانیمخت ردق هرتمولیکم برم ۰
 یرلسوفن ردق ۱۰۰ زکلای «هلنلوا یلاخ یرثک |
 وطرو یقاعص یرلاوهو یاکر یرلہضارا .ردراو ۱

 ( لب ) .ردتبنم كب یراقارروط ۰ بولوا يتب ۱ نوزواو راط دیم هونج ندلامش هدنسهرا یلحاس
 یدلاها نالوا ترابع ند ۳۱ كنسهطآ

 ۳ تو رب «هلا لالقت-ا نالعا امدقم

 «بوردنوک یک رب هسن واح ًاقادتم ؛هدهسرلشع |

 . یدیشمشیقل ق هتک اح یامدا

Magog ۲۳آ حوت نب تفاب  

 6 «بولوا 1 | جوجام
 هدنس هنوا# كز دس نیحو هدنلامش یامنم كابس 11

 « قرهلوا ذوخ ام قدلعارشا ی بتک یغیدناو

 جوجأ و جوجأم . ۰ ردروک ذمیخ دهد هيمالسا خیراو

 مظ و هلفاصوا راس و هل" هصرق كنب رلب وب یرلهوق

 دس « هل یرظرلوا فیمتم ها رک او



 ج۴
 هلن را هیرک هلز ما یندس نيج یی یردنکسا

 ره . روینلروس یراکجهدبا بارخ ین لهروم»م

 .هلوا ترابع ندنراراتات هب همی و لوفء كرلن و هدلاح
 ربخ كرلن و نیل و« و روللیغالک | یرلقح
 طعاسم4هالسا اف ر هلزبکنچ یراجورخ نارو

 ترابع iB ردت ng لوغ۰ نالوا

 و زنا و هدنرکذ یشوا

Macara1aامور هدایلاتبا (۷۸۲0۲۰۱۵) | اا ا 2  

 «یسیل اها ١٠١٠۰٦٩ «بولوا هبصق رب ی زکص تا ها

 ۳۰ ۰۰۰ یهزوم «ینونللاراد

 لب هه رباق ماجو ینیج «یرلاسیاک منع« «یسهناختک
 .ردراویمهعدق دبا ضو یرلنهرکد غاب و نوا
 .ردهنیچر هواه یعدقمسا «بولوا هبصق رب کشا

 « هلززکد قابردآ ارش قلا هتارچام س
 یخد “لامش < هزورب ۳ ۰ ون یلوقسا ا

 ٩ E هد یغیدلوا طاع هلب رل تل ابا نوت

 ۱ یسااعما و هرتمول.ک لر ۷۷ ی. هرس

 همان نجنآ عج برغ . دین ۳۹ ۷۶
 ینلشاط و عفت ص «بولوا ترابع ندن راک: كل

 1 نوشز رادقم رب هلرامرم و نامروا «هلغل وا

 یرلغا ضعإ . هلا و راب حشا زنا سو ینرلجاغ

 « بولوا تنم هسیا یرارب برق هلحاس .ردیواح

 یعاوا دارلءزبس و هویمو نوتبز «موزوا « هریخذ

 یبیغاس « هد سیا قوج یرلنوبق .رولوا لصاح

 ۳ تاابا .رلب راقبح كرا هدنرلف رط شعب .ردب داع

 .ردن واح یی هیحات ۵ ء «بولوا مسقنم هاضق

(Matsousaki) ۱هدهنولاج  
 EL تام ج لوہا ی اسوچام

 .ادیسوق ) و هدنجما ینوق 1 ) هدنسب وج

 « اولو هبنصق را هدنبرق: منم كنبرپن ( هواق
 و ی دا اھا ۸۷ ۸ ۰

 | اعسوچام
 هدهنولاج ( ۱۲۸۱5۵۱۵5۱۳۱۵ )

E.یا و ۱۰ یو «بولوا یوقر  

E E OTL ESA ٩ 
 | ی۸ ۰۰ یرادقم 7۳7 و . ردنرص یلوص

 * ردزواعم

 | ه دنسلق رم د لامت ایم

 | یواح یدلح

 | رکا "هراز ج نویی ا

 لامش كنب زفر وك( یاندس ) عقاو هدنسدق رش لحاص

«۰۸۰ 

۱ 

 و (رافوچ) هدنبونج یامتنم نسهریبک *هریزج
 .هدناخدم یبرغ نیزاخوب یاموچام هلرکید مان
 رب هدنکوا ۰ یسالاها ۱۰۰۹۰ «بولوا هبصق رب

 .یرافلن ادفو راععثا قوج كب هدنفارطاو ینوق

 ۰ ردراو
(Matsoumoto) (هدهبنولاج  

 ۳ كن هریک "هراز نوبي ۱ ووموچام

 ید اها ۱۹۸ ۲۰۵ « بولوا هبصق رب هدنرلوسو
۱ 

 1 .ردراو ی.هکعر كوو

 _ كهبواج Matsouyaa) ) ۱ نر
 د هدنس هر زج قو#د بس بد

 هش رب هدنسیونج برط هرتمولیک ۰۷۰ تنوکو

 .ردراو یسلاها ۲۷ ۸۲۰ «بولوا

 . نویی هدهبنواج (Matsou yé) ۱ ام
 هر
 هدنتهح یف ی بوذج كنسهرب زج و

 . نایاش «قرهلوا هدنبرغ هرتمولک ۱۰۰ تنوکو و

 اھا ۱۷ «بولوا رهش رب هدعقوم رب روصت

 ۰ ردراو یبیل
Oورش نات کرت مبات هنیج ۱  

 2 بوج گنسارج ( مرات ) ]
 .هدراغاط عقاو هدنیونج كرانوو هدرللوح که دنت هج

 . لوفمهجاس «بولوا موقرب ندنماوتا دارت نکاس

 رویلیشالک ۲ یرلق دلوا بک ندنراتیسنجای را هلا
 > درامدآ 15 ابو 2 یراص هدنرلماو
 هام کن رد SE هعال « هد سیا روینلو

 :اسل یاتفح « بویلوا یرلقرف ندنسلاها

 روبه هناکاو قوذو لبنت یرلیدنک ۰ راردملکتم
 یرلتنداق هععاشاپ یترلشیا هرئاسو تعارز «بولوا
 هدلاح یرلت دلوا ینس و ۰ رروک

 حد یر هص وصخ تادام ضع 4و ق کا

 سە یس هلج

 ۰ ردراو

 د منا ههنامور ( ۲

 EER و 9 ۳ ۱ نیچام

 لا نوط قرهلوا هدنسد ونح قرش هرتمولیک
 | هبصق ر هدنرزوا كیهنر عقاو هدنرانک یلوف
 اقندرل,؛اامور هدنراوجو یسلاها ۳۰۰۰ «بول

 .ردراو یرلبارخ تاماکحسا شمب



 د ۱ ۴ 7

 ایس یهاعم ایلیا (10هعفها) ] ار "
 هد ۱۸۰۸ ۰ بولوا ندننویس | ف

 .ردشعا تأافو هد ۲ و ‹«شمغوط هدەوذح

 توقومو هراټزغ ماطر ۰ گر هدیا باستا 4

 هدابلاتاو « شمالشاب هنمزا یزاب هراهعو

 یقلوصا قیتامور ینیدریدنایوا كن ( یتوجحام )

 . یدیا شلیا ل 5

 (هاوخام دوخ )

 رومشم « بولوا هرق رب هدنبرف ۱ ناغ

 ۰ ردشنل و یار طقسم كني

 هدیدق ۱ سادیاخام

 نوم ANNE دالیلالبق «بولوا ندنزرا

 هروم یی ( سنوولپ ) نوو ٤ شلک هرادتت
 «نکیا هدقعشلاج هل |: ى یک یهر زح

 وص هدناسارخ

di ia (Madapolam 

 و .ER ۳ ۱ مالوبادام
 (یروادوک )و هدنبرق (روباسرت ) هدنتاایا ساردم
 لوق رب كنو « قرهلوا هدنسهللاد كنغامرآ

 و هقسیئاپ هلبتتو « بولوا هبصقر کسا هدنرزوآ

 اشیا كب و ههعراف تابوسنم قوماب ا
 لتدش هد ۱۷۲۸۹ «نکنآ روبشم هلتراجت قومآ

 . رده دکل ریو یمسا هد وب هدنرلن سل بورا

 و هدي دنه | | داد

 I لز E دو

 دتع یرغوط هیبرف بوث ندبقرش لاک

 هدنسلاعش یاپتدم "بولوا هطآ رب یال ط |:

ov r.هتنس یاهتنمو ۱  

PN 11هدسونح ضر  

 دا و ۷۲۲

1 ۳۲ 

 ى-هطة قرش كلا

 ۰ روینلوب هدیقرش لوط ۰۰.۹
 «بولوا یی وا كن ریازج ضرا «ءرک

 | شقادلواس هغلناقووآ ادا «بوترکوا قوقح ال

 | :انس و تاسدا «هلکرت یلسم و بقهرد « هدهس
۱ 

 د | م ۸۱

 هبونج ندلاعث .ریک ءرکص ندهنیک یو وتنروت
 ضو ٦۰۰ کا هدنرب شیک داو ۱5۱۰ یو

 یس هیس ةحاسم «بولوا هرتمولیک 4۷۰ یسیطسو
 .هسنارف «هلفغ وا نيم هرتمولیکم برم رک

 چافر هبوب ابزاوتم هلیسیقرش لحاس .ردکوس ند

 اهد یس رغ كا گران وي «بونازوا رلفاط هرص

 قلنآ اهد هکدتبا برقت هلحاس یرارکیدو کوب

 نود م مج ر, هدقدلقاب ندزیکد «ندنرلف دنلوب
 لحاوس ندهروکذم لابج . ردیا زارا نلکش

 هدنتروص لئام 3 طاط#ا هسیا ردق هب هس رغ

 وا « بولو موقو هدنروص یجهیمهنلوا قرف و |

 . رونروک قق لاو زود | (  ) Machanidasناو |
 | هنوهدڪال

 .ودهدنغلن وزوا هرتمولیک |

HAF)طع.حم رح )  

۱ 

 لحاس و «رویلوا دتع رلهووا شینک كب هدتهح
 کسکوب كا كنيرلغاط

 .ردراو یعافترا هرتم ۲۵۹۰ «بولوا (هنودابافاج)

 یرغوط هقرش «بونا راوص قوچ رب ندرلغاطوب
 «بولوا كچ وک «هلبتمح یفلزآ كنهفاسم «یرلدنا

 ليس هدنجنا رلبداو یلشیتبا ك ولم هلرایقو رلتاط
 .رارولیکود «یدنه طيح رحم «كرهنا هدنتروص

 -هوزاو رارباب عساو «هسیا یرلننا یرغوط هیرغ
 لیکشتقامربا كوب چاق رب «كر هشارب هلنا رح هدر

 - الشاب ندیونج یرلکوس كلا كرلقامریا و .راردبا
 «ولوبمانام «هنیوورتچ «هقوفلام «یهاتینوا اوز

 . رد رهن هفوس و هاژاهام «هوقا «یارازنام
 یسارج كن ( هوقا) نالوا یراکوب دكا

 یا هنسنیقرف لحاس
 : قرهبالشاب ندلاعش یرلههاشاب ید كنم رلقامربا
 «وروفنام« هبی وا «یروفنینام «هزانانام «هنالابماناتنآ

 هرانانام «هناناتنام «ییواراف «هورومام «هرازنانام

 دا ۶ ۰ یو كن رب E ندرلن و .ردیرا رهن

 هنب افسس ریس یر چ د «رویعا زواح ییهرتم

 لا بولوا كجوکو زآ یرلوک .ردلکو لاص

 (هرژالا 1) نالواهدنبرق یسەلکسا |( هفت ) یراکوم

 . ردهرتمولک ۳ یاو ۲۰ یو هک «ردیلوک

 یرلاوک كچوک هرص رب هدنبرق یمهیق رش
 هک «ردراو یخد یلوک لزوط e ر, «یک ینیدلوا

 یلحاوس .رداکشتم ندرازفرو ۳ شم اةیط یرلزغآ

aقرش «بولوا یاقاطب و یا هدرلف رط  

 ب رغو ET هرتمولیک ۰ هلا ۷۰

 لحاوس ۱

 هدلاهح

 عرب ر هدتعسو هدایز قدم تمواک ٩ ۰۰ هدنفرط |

۲۳5۹ 



 د | م

 یعق لامش كلهربزج ز ا .روبل وا دم هما

 | یلایت یلحاوس هداروا «بواوا ینثتن سم ندنو

 ران اهل لزوکو را وق قوح رب « هل و قلغاط و

 | هدنسیا امش مق هاتف رد لیاقت رو دیآ لکشت

 «یک ین دنلوم زفروک رب كوب هليا ( لیدناتنآ )

 (زرآ وسو وغیو) یخد هدانا يور ربنع هدنلاعش یاوتنم

 . روینلو یوق رب تفرک هنا یر ر هلبحا

 هلرلنا هلو رایوق لزوک هدبا یلحاس یبرغ لامش
 یرلبصنم كرام نلیکود هفرط وا «بولوا ولم

 كەر زج ی جلخ نوزوا رر یغد

 ریس یرلناعل هدنرلفرط رئاس
 هدناخاد i ی-هر زح رامسغ ادام

 فلتخیذرع جرد «هلربسح قعسو «هدهسرویناو
 هداوه «ندنفیدلوا فتخم یخدیافترا “ی کیفی دلوا

 .ردراو فالتخا هروک کرا عبعلاب یخد

 ندسیام «بوروس مکح موم ییا هدهطآ هرزوا

 قلا هدنسوم یتلقاروق نروس دادهلوا نرشن
 اوه هدنرارب

 راغاب یخد

 كرابنا «بولوا هدایز ترارح هيا هدنعوم روحا

 لمح اوهو «ردیا سوت یخد راقلقاطب هلن اغط

 اذهعم .رولوا لهتصو رغآ هدهحرد قح هل وا

 وم قاعص الإ

 ندهجرد < ًاردا هدعسوم قوص دا و زا

 ندنکسا یمهینابنا "ءوق كنغاروط .رنیا اقا

 تایفشکنانلرا ًاریخا قجحنآ «بولوا روع كب یرب
 - رتسوک ین غذیدلوا هدهحرد یغنیدنلوا نظ كنوق و

 كلابج صوصخایلعو یرارب برق هلحاوس .ردشم
 رلف رعت نالوا هلیتقو یسهلام یکهدنتهج قرش

 یرلف رط یلخاد «هدلاح

 نروس ردق هاسی ندا رمت

 یغیدلوا تبنم هدنسهجرد

 یرلهب بیرق هلحاوس .راردیراع نداوصحم رهو
 روتسم هلرانامروا یرلفرط یغاشآ كترلغاطو

 هلبا میظع رعت ناشد ( بابژاب ) هدرانوب «بولوا
 ؛روینلو جافا ر ندنسنج امرخ هدنعسا (هلانوار)

 روغاب دو یک دانو هدنبد كن راقار اب 48

 هنن دادما كح اہ ناباصوبص «بولوط ین وص جو

 .ردفورعم یخد هلیمات « یحافآ حایس 9 هک شات

 یر راسنج جاغآ قوچرب رارا هقلن اش واطو هنل ز رذناص

 ` را هدرلغاط هسکوو ؛رد هرس

 | زوام یبهحرد ۳ ؛هدارحا نازيم و دوس

AY 

۱ 

 لهآ تاناویح .ردهدنکاکوس ی.هطروع یثوق |

 سج یلجوکروا |

 .ردتراع لند همت

 خد هراس و نافوص «نژاق « « هل وصف «قوسام ۱

 برام هیلح تموکحو «شماغلوا ارجا هبنف |

 ۱ هلبربو تامواعم رب مالغاص هدیاب وډ «ندنفدلوا |

 خد یراراا یروک ندسم و نوتلآ «شموک |
 ۱ تصوم

 .ردنرابع "

 تاقبط ؛ 4سلا ۱

 4 وروق نوتبسب سکعلاب یرلهلباب كکو هلبرلغاطو

 د | م

 درو راکرو لزوکو راراب هنایجایو « بوللو

 رد یجشرب یامورزم .ردقوچ هدیراعا
 دیت یعون شب لوا نوا تو «بولوا 31

 ا «یذماق رکش « ت ویج ریون« قوم

 «رعم «یزوج ناتسدنه «نویل «زوم «نولو

 ءرز كنال وب و هبرآ هلبا یادش .رولوا لصاح

 شفلرا لاخ دا ندنفرط رایلابوروآ یخد

 ایفشکز ونه راد هداعم .ردشمهغا تر یلاها

 ۱ هدهسیا

 ثادیا هللا هدیدش دارا و زاناو یر

 «رفایو یغادنل وب هلترپک گندم ریمد «هدهسیا

 كب یرلندعم روک هه «بولوا یورم ییداروک
 .ردقوح یخد یهندعم هایم ۰ شعا مساو

 روش ردق وا هاقرف آ یسهرب زج راقسغادام

 لدنلوا دع طوب رم هب هعطق وب هجایفارفح «بولوا

 ءاشم الصا هبهعطق وب هعسانحا تاناوبح «هدلاح

 لو صوصخ هندنک یناناوبح کا ؛پویلوا |

 ؛نادکرک «لیف .ردهیاشم .بهینابقوا هلبریازج ایسآ
 یمهیسج تاناویح یک نالبف «نالسرآ «هفارز

 :(رول) هیعلشاب یهصوصخم تاناوبح «بویلوا

 دروبط سنج ۲۳۸ نانلو هدهطآ

 دنسنج هلکذترک .ردصوصخ هبهرب زج وب ی ۹
 ادیسهصوصخ تارشح راس و باک هلنارشح
 دق هن یسهدوحوم تاناویح ییدمش .ردق و وج

 الوب یضاقنا هدنسهیض را

 پولوا بیرغ ردق وا هدیسهصرقنم تاناویح
 وا کا هلا یریغیا وصو حاسم هدننا.« ران وب

 دیراهناعسم شوق رب نالوا شمل وب یلوب هرتم

 1 ؛بونلو یخد یهطروع كيوب .روشلوب

 اق یک یسیغابب هلرارینیص مب

 ترک هلا کو ندرلنوف یلقوریوق یر ا

 «بولوا قوج یرلبرآ
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 هدكنب رکجوب كږبا .رولوا لصاح لاب سنج رب
 .ریلب راتیچ كيا «بونلوب یعاوثآ
 ۳ «بولوا هبف فلتخم یرادقم كنسلاها و
 فلتخم هدنرهرا نویلم + ها |

 نالوانک اس هدهر زح و لرادا .ردششلوا زا مک

 یرللوا شاک نداقرفآ «هلتبانم تیرق «كنیلاها |
 هراقسغادام ندیرءلا ةريزح هدعب «بولوا ظوفم |

 و ج .ردزسهبش ید ینج لوا شک لاق
 یراتآ كنيلاها نالوا لخاد همر زج هلقرط یی
 رللراقسغادام هدلاح ییدعش بویلوا یلاب رد وال

 هیهدساج لصالاو هحماداع و قالخا های هات

 هلى تمس و كريبک طاح رحمو قازوا تب ندراتسغادام |

 هبش هقالم هدوا هک «راردیوسنم هقرع رب

 هدرارادقم

 شارا

 3 ا هلا هراموسو هواحو هدنسهرزح

 اذ .ردیسنج (یالم) ناناو نک اس درواغ

 E هلب رل داملا قوف تراهم کە کام

 ش یعیحم رح نوت هدنامز رب لو موق وب
 ا ردرلشع | ناکسا «بواکر دق هب هراز ج وف |

 هباروا ندنف رط یت دا و هنوط رف یکچاق رب لوا لا |

 یرلکدنکب ؛هرکص ندکدنرکوا لو «بونلوا قوس |
 لک ۱ رد هورک هورک هتکام و
 ندهروک ذم راطقا هلهجو و هدیرلمخت كىتاب

 ۔ هیمهلوا نکع یراقن هللا یک هدهنو هلا قنقآ
 ههراموسو هواج ندراقسعادام هلو «ندنفج |

 .اویحو «یغیدلوا شلاق هدننروص ریازح یراهجرای

 یبددک یرلبا ندنون كتماشم نالوا هجاتانو تا |

 ةا ها وا تالدا و نکل .ردّظول#

 نالوا "اما «ندنفیدلو« عوقو لوا ندرشب تقاخ

 عوفو تری انلطم «بری«هلوا لج اکو تهیاشم"
 ران انلو هدنسهقرش لحاوس كاهرزج .ردشلو

 سا كا «بولوا اس ندطالتخا هدایز ندهلج |

 یراهرهج كرللو .رارونلوا دع یدافحا كنيلاها

 یرلجاص و قیصاب و یصاب یرانور «قالراوو 1
 هسیا راکهدنسهسرغ لحاوس . ردابقو قوچ

 هنت رع ساقفاق «پولوا ندنداتحا 1

 ءوسنه هنتیسنج ( رفاک ) تناقرف آ هسیا یرالوک

 لیکشت یمظعا مق كنيلاما لصا .راردگ

 . رار دب وسنم

GAN 

 ۱ ضعب هلفعاب ه دما «بونلو هرق رب مساو ر دق

 | و ندیا

 دام

 نالوانک اس هدنرلفرط كسکوبو یلخاد تان هربرج
 .رلردیوسن« هنسنج یفالم فرص هسیا را( هووه )
 مسقنم هیلیبق و موق ردق ۲۰ یبیلاما مولا ىلع

 لصا موق نانید ( وروعاتنآ ) ندرلنوب «بولوا
 ماط رب هدنرلیدنک رلحاسضمب قحو «ردیلهکم

 (والاقاس) ۰ ردراشاو یرلهفحذ هءدق ةسرع تک

 .ردندنرلفورعم كا ید یوق ( یوالقس ) دوخا

 دنرلیل راقسغادام ریارب هلیفالتخا وب كنب راسو لصا
 ۔اشم هلناسا یفالم «بولوا ملکتم هلناسل رب یسهلج

 هفلتخم ماوقا تناسل وب نالوا هدنادیم یبارقو تهب

 قرف ىا دش مزا یرهبعش نلینااوس هدننډب

 ندندوحو دا اهلکذ وخأم ندهینحا هنسلا 2

 یرثک ۱ « بویلوا یرلصوصخ طخ
 و ؛ ردرلشعا هظف اع ی ین یعطخ یر ند هوا

 هدیلم ناسل قیشیراق هلناریبعت و تالکی ع هدنرالا

 نوسفا و رو هیعدا شمب ررح هللا طخ و
 هسیا یر ندهن یللا قرق . روینلو یرلباتک | هل

  هیلم باسدا «بودا رب رح هلیطخ نیتالیراناسل

 امدقم هکرویلیدالک ۲ ندنو ۰راردهدکتلب ربانی را
 .راتسافادام هلذوفن كنبریتمک و راج برعل ةربزج
 تیئدم یاها «قر هبالشاب هک روک مالسا ند هد

 .رنویسیم رضا اربخا ۱ نکیآ لئامو عبا هب هبم السا

 نایتسرخأساو “ر ندنفرط E هلیمعس كز

 تاداع مویلا یلاها « هدهسیآ شفا وا لوبق یهذم

 ارجا یني رمل ايا زاو ندنرلهعدق
 كن سر یدنک هلبق ره امدقم ۾ راردهدکچا

 یلاها نایعا ید یرلسیتر «بولوا هدنتلآ یمکح
 یلساحم ندیلاها موم هدلئاسم كوو ندرارایتخاو

 . یدرردبا تکرح هروک هننرارق گران و هلدقع

 روما « بولوا E هب هامآ راهو وه e اا

 لزوکو هداس و «هعل 1 هنر هرادادب قموکح |

 هجا وصا رایت باعصا «بوریو ماتخ هتموکح لوصا
 فیهتعلارق ا: رد عا شیسأت تموکح رب
 روما ريدم هدنتیقح هلناونع لیکو شاب یجوز
 و «نیست ءاشیامفیک ییدنک یی الکو یاد «بولوا

 ربو قازوا نوتبسب ندتموکح روما یبهعلارق

 ناکداز . ردنا تموکح یارجا یبیدنک «قرهتوط | ۱

 «بوات 0 عام هد دم وکح*وب رک تکاع نایعاو ۱

 E : راکاتغجو ك كاا او هزي رل کلم یدقک"

 .ردترابف

 سا 6 2
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 لوط تموکع رب هلو . ردرلکد نوذآم
 رب قاود هسنارف « هلفلوا لام یاود تدم

 قوس ههربزج ردهنس جاقرب «قرهلو هلیسو
 هدیرلبا یراتسغادام « قرهلاح هلغ «هلرکسع

 هنسهباج تحت كلی دع* « هرزوا كا طب نوتبسب
 .ردشعا قاما هنبدادع یناکاقسم هلیسامدا قلآ

 ندنرالب هرزوا تەو رابا راق_سغادام

 هشرازوموا « بومالفاب لاقشب رب ربا ردق هنرازرد
 ترابع ندنو یرلتفابق «قرهآ لاتشب « رب یخد

 هبرقارپاب جاغ آو ند هتخ هد یراهناخ ‹ېک یغیدلوا

 « ندنفیدلوا زا كب یرلجایتحا « بولوا روتسم

 -ربمد e «بولوا یر رک كب یراتراحمو عیانص

 «هدنه- راش اق یلکسا شەب «هدقلیمویق « هدکلیج

 یرادادمتسا هدرلش:ا ضب راسو هدنلاعا هتسارک

 شب رکی یرکی یونس ینراجت .ردهدایز ك

 «هتسارک «نرب هجیلشاب «بولوا هدنتیق قنارف نویلم
 ندنناجارخا هراس و یوم لاب « یرد « ریغیص
 - ردترابم

 قموکح كراەووه

 .ردرصعم هنم قرش لامش هحاشاب ؛بویلوا لماش
 میا هراهو وه مولا 4سلآ ی یلوذح برع

 | «هلیجوینیدنل وا فی رعت هدیراقو «هلیبق ره بویلوا
 هدنتش یسهرادا كنسلج رابتخا هلیسئر یدنک
 ار نالوا هدنتلآیمکح دا هو وه .روبنلوت

 «یک ینیدلوا قیشیراق تب یسهیکلم تایسقف

 .ردعتنهمروک هلئابقو ماوتاهدیرارب نالوا لقتسم
 | یرپشث (هو رانانات) ی-هرادا رەھ كنتلود رهووه

 | ی زک یدنک كن رب ره هدند هعنسم ماوقا «بولوا

 .ردراو
 تامولع» كرلىلامور هل رانو کسا هر زج 2

 | لوا لا « بولو هدنحراخ یو

 | ربرع ۔ردرلب رع نا اا هلاع افارخح یو
 یارحا كره دنا دما هب هرب زح # مدعلا نم

 رار ماط ر هدنلحاوسو «یدرلر دنا تراجم

 | یو یدوعسم .یدرلشمتا سیسات راهناخنر اتو
 كا .رويدبا هيم“ ) هر زش )ى داو ) هنوغج )

 ٤ بولوا (ول ولون وقرام) تر و یعسا زر اقسفادام لوا

 1 ردشلو تربث هلعسا وب هجابوروآ

 مر زجهندراس ( ۱۵121002 ) هنلادام

GA 

 | هفرط ره كنهریزج

 دام

 یزافوب ( وچا ینو ) «بولوا یمهم كا كربازج
 ا ۱۹۰ ینه“ ةحاسم .ردعقاو هدنلخدم

 .ردیشک ۱۹۱۵ یسلاهاو هرتمولک

)Mad dani :ید رت) كال اتا  

 ٤ و با ) ۳ [ینولادام
 ۱۹۲۷۰ «بولوا هبصقر هدنسبق رشبونج هرتمولک

 ؛ رکید هلیبتکم هیرح «ییارس رب یکسا «یبیلاما
 .ردراو لوب وص رو یقوم لزوک «يتکم کا

 هدیسالطآ طبع رح ( ۰

 ۰ بولوا هربزج رب روا هردام
 ۱ هداناق هدنسیلاعش برف كنسییف لحاس اق رف ۲

 هونجقرش گان ربازج روس و هدنلامش كن ریازج

 قایق جاق ریو هلیسهطآ (وتناسونروب ) و ؛ردعقاو
 ۰ رويدا لیکشت تابه رب درفنم رار هلرلةج هطآ

 امش ۰٤١ هانورب ( بوج ) کءدنلحاس اقیرفآ
 رونج هرتهولک ۱۱۲۵ كنهنوبسياو هدنسیبغ
 لاعش ضرع ۳۲۳۳۷ ٤٦ یقرهلوا هدنسییف

 بولوا عقاو هدییرغ لوط ۱۹۱۰ ۳۸" هللا
 ۱۰ یسهییطس ام رار هلرتا قلم روک ذم

 OO یسلاهاو هرتمولیک عب رم

 یننلاها ۰ زکلاب كنس هر زح وتناسورو

 *لاما «هلغاوا یلاخ یخد رلقجهطآ رکید «بولوا
 ردنک اسهدنسهرب زج هردام ی.یلکیق ثنهروک ذم

 هرتاد طب و ۳ یا ۰۵۵ یو ه رغ ندقرش

 بولوا دتم غاطرب هر و . ردهرتمولیک ۵۰

 ۱۸ ۲۰ یسهورذ کوبا عقاو هدنرهتروا كەر زج

 ا ےب یرلکتا كغاط وب
 د r « بولوا یواح یر داو نرد و

 ذم هیحلش یرارب نوکسم .ردکسکوو قلابت

 9 وأ هدنتهج قرش ردهدنرفررط یغاشآ داراب داو

 واح یرانف رب لوس هدنسیشراق «بولوا یورپ رب

 .ردهدنع افترا هرم

 وا ندا رس ی هما هلتق و .روش دلو هطآ لاخرب
 ۱5۶ ییضارا ردم رارتا زآ كب ندرلنام

 دن رم نرد فی كل زبکد یخ درا هطا تاج وک «بولوا
 هه ندرلز و «هدهسیا ترابع ندرلن اکر ج

 2 یی درتسوکی رثا نامواع ابو شا نی رب

 لالو عوقو ید هراز «بویلوا یسهندعم هایمو |
 .ردقوب

 كا كناند ی.اوه كنسهربزج هردام
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 هرارلا نازيم نزا « بولوا یناوه مالم كلا

 .رونلو هدرا هجرد ۱7۰ نیشیقو ۲۱ قر هلوایعس

 كاو راقیچ ردق ههجرد ۲۳ هدعسوم ناو كا

 هن ره . زنا یغاشآ ندهجرد ۸ هدعسوم قوئوص

 رویغا ید ES هدنرلهت كنىرلغاط ردق
 زور قوئوص (لاهتوف) نالوا یسهبصق «هدهس

 راق یدبا هداروا « ندشیدلوا ظوفم ندرلراک
 سکو کی اوه تي هرب ز جول .زاع وط راوصو «زامغاب

 «بولوا رومشم هلفلوا عفانهرلنالوا التبم هنبراتلع
 رهتسخ قوجرب نداپوروآ رئاسو هبنالآو هرتلکنا

 ؛هیرآ «یادغب .راردیک ههردام نوجما اوه لیدبت
 تاجایتحا ینالوصح قلعتم هنابوبح راسو رصم
 .وصحم یذماق کو موزوا «بولوا یناک «یلاها

 .ردروپشم یرابارش هردامو «ردهدایز اهد یا

 ینیدلوا تیق ینو صو برصو راط كي ییضارا

 هدراموروجوا برص هلبرلت ریغویمس یسیلاها «هدلاح
 هکمریدشبت تالل وصح «قرهب ر هلرات هلرادس ید

 رادقم رب هلیعاونا كرهزبسو هوم .راریشیلاچ
 ؛بویلوا یرلیا یبیانص .رولوا لصاح یغد نونوق

 لمصتسم هدنلحم هلبراهقراف نونونو رکش زکلاپ
 یرلبراق .ردراویراهاکتسد تاجوسنم كوب شمپ
 ندرافادو هاو راش# ضعب هلا همرص و كي

 یاجارخا یونس .راراپاب ریش ضعب ېک تبص
 ددهدنرا هدار قنارف نونام ) ٤

 مکه بنکتروب«بووا دکتروب ها
 یخد یناق یجنز و برع هدنرل رابط «هدراهسیا

 ندیرفوط هررزج و . ردزسههبش یشیدنلوچ
 ندنفرط لارق «بولوا قلم هزیکترو هیرفوط
 «روالوا هرادا هلتفرعم فرصتم ر شفل وا بصل

 هدزکم .ردمسقنم هي هیدلب ءهرژاد ٩ هللا هیحات 4 و

 یهسردمر صوصخ هنابهر هلیسیدادعا بتاکموب

 .ردراو یسهشادتا باکم یروبج هدرلیرکو

 اطر هد. وطا ا 2

 ِ ۳ ۳ اب ا ردام

 هی رغبونج ندنراوج دیمردا ؛بولوا ندنرالوق

 یونج قرش كنو هسيا یاج .رولوا دتع ردق
 . رولیکود هنجما یوق یلردناچ «هلناعم ندنراک#)

 دام ۸۰»

ge ( Sierra Madre 

 e « لابج * ف تم ] هددام
 Ay لدتعم طع رحم 9 ین رل های عفت

 هعمتم كلاع «بولوا لابح ؟هلسلسر كور نارا

 ندسرغ لامش ردق هیلو یاقنمآ ندندو دح

 فلت هیظعيلساس و .رولوا دتم «قرش بونج
 ید یمسم هلرلع-ا
 ردق ه یلاعش صر ۴ ندهیلاعت دودح لصا

 یاهتنمو هدنرطسو «هد هسناص وصخم همس نالوا

 وب «ندنکیدتبا روهظ مسا وب هنپ یغد هدنبونچ
 تفیهلسلاس و .ردشفا وا قالطا ید هنموم مسا

 ردق هنیرلعافترا هرتم ۲۲۰۰ یرال كسکو كلا
 یرلکتا نالوا هدنتهح قرش «هدلاح یرلق دقح

 كسکوب تنهتیسکم ندفرطوت بولوا یینالیم زآ
 برص كب هسیا یراکنا یبرغ .ریلتبا هنرا هلا

 یمسا هردام هراس 4 بواوا

 ۱ هنتسوا كذل ءونآ «قرهالشاب هفعازوا یرغوط

 «هلغغل وا عطق هفاسم زا ندتهح وا ؛بولوا كيدو

 فلتخو اوه چاق رب «یلالوط ندرلعافترا نشیکد

 .رولپ روک هیعیبط رظانم
 هلتحز یخد دلرلرتسا ؛بویلوا یرلتو كح هلس

 كراكتا كيد و .ردراو ىرالو برص یرلکدلشیا
 هدیرلهبراج هایم «بواوا روتسم هلران امروایرثکا
 .ردیا لیکشت رانایالغاچ كرهشود هشاط ندشاط

 هدنرانک قرش كنراهباب هقیسکم
 نایلوا یعافترا هدایز ندهرتم ۲۰۰۰ و نانلو

 .روشرو یان (هردام هرس) اخه ید هب هلساس

(Madre de 
 زبمآ رف ڪ مسا وب

 مبا هتحم رکعت یلیش ہداش مآ ندا رللوسنایسا

 ناذلو هدنرق یون ضرع ۰ " ندهریشکر ازج
 ( مردان ) بات هنغامربا نوزامآ هلا هرزج رب

 او يه E نه و 1 |

 رد دكا كنا اا دنا هد (ورب) روک |
 اش قرش ا هد رق ( وتزوق ) نادلوق

 هریک هب ( هبویلوب ) «كرەديا نارج یرفوط

 قوج رب ندغاص «هلا قش یغد یههوبلو نوتو |

 ید هدیدودعح 1 « كرهدیا ذخا رللوق

 لیکشت ی ( هریدام ) روک ذم « لر هشا رب هلراپنا

 یدک توو اراک ۱ 6۰۰ مار رود
 - دل اص هناافس ریس «بول وا هدایز ندهرتم ۰

 . ردف وح هدیراناضیف ۱

  هیلشیا هارآ ندتهج و

 4 سود هد هردام



 دام

 ثكنتلود هنایسا ( ۱۲۵۵۳۱4 )

 تکلم « بولوا رهش رب یی
 ۱ دیددام

 | و هدنسهطخ هلیتسق یکی .هدنرطسو ثنهروک دم

 ناکود هنیربن ( هماراج ) عبان هنفامریا ( جان )
 قرهلوا هدنرزوا ییاج ( سرانازنام )
 ضیع N ٤ و هدهووا نالوا یعاغترا

 . ردعقاو هدسغ لوط aer هللا یلامش

 اھا «بولوا رهش رب مظتنم هجتدلوا
 ةنبا للزوک «ییارس رب كوب صوصخم هلارق «یسل

 هدرانوو ینادیجاقرب «یرااسیلک ددعتم «یسهیسر
 « یهزوم نیکنز و عساو تب «یرللکیه زوک
 «یسامدافا « یسهناخخالس صوصخم ه هقیتع سا
 4 -هدادعا و هلام باکم ددعتم « یلوتفلا راد

 هرم ۰

 تک ۳۰۰۰۰ «ی.هئادتا بتاکم ردق ۰

 شلزاب هل سزا لا ۳0 هلا هم و طم

 ددعحم رکید هلیسیمسر ةناختک رب یواح یرلباتک

 | .هناخهنوع یمیبطخیرات «یسهعگاب تاتابن «یرهنافتک
 ۲۰ «یسهزعلارادو زام ه « یس هناخ دص ر «یس

 ] تمدح هدنرا هناخ هنساض رص نیجاتحم « ی هناخ هتسخ

 انو «یرلورتات ددعتم «یرلتمج صوصخم هكا

 ردبا بامیتسا یدک ۱۲ ۰۰۰ صوصخم هنشیروک

 هدنف رطرب وا كرم «ی.هناخزامناجرب هدنزرط برع

 رریتکو ص لوب هرهش « یراهعاب هلیارس قازاب رب
 کر ا لوح وفا فوم
 حوت ا ا

 یساوه ۰ ردراو یسهناخریمد رب دو هلرلهقرباف
 « بولوا هدنسهرآ طیرفت هلا طارفاو سباب ثب
 ۳ ۳ دا کاک ی هجرد ۲ هرارملانازم نزاي

 داراب یه .رنیایغاش آ ندهکرد ۱۱ فصلا تنبثق

 ( طارح ) دیردام هدننامز یرلتهوکح هسلدنا

 هدنخرات ۱۰۰۱ «بولوا هبصق رب كجوک هلیسا
 «هلتفل واذاختا تخناب ندنف رام بلیف یعنکیا لارق
 | رمدانایسا تان «قرهالشاب هکموس هنوکن دنوک

 هدرارانکو هلک سا «هدقدلوا یزک تك رالو

 هنر یوم مجم هنسهلج كرارېش كو نانلو

OEردشمالشابهک ءا قرتو سو اهد تاق ر . 

 (بورشا) كەرتاک:ا (۱۱۸0۵۱۶۲) ۱ ل ۳

 كټ ( یروبسورشآ ) و هدنفلتوق 2

 « بولوا هبصق رب هدنسیونج قرش هرتم ولی ۲

 دام

NN °یرهناخربهد 0 قادتمم رو «یسیل اما  

 .ردراو یراهقرباف نیاروب

 اهیاع یسیع ترضح (۱۲۸6۱۵106)) , ۱
 :دنلاح لثاوا «بواوا ندا ا كم هنلدام ۱

 جازبعم كهلا راشم ین «نکیآ زقرب برشمخوش |
 «یدبا شاثاط هنتیعم «كرهدبا هبونوناءا «هجروک |

 رردیا ارجا یندیطرو هدن- ۲۲ كزوع راکلوت |
 رلهزیعرب رکید هلعسا و كرلنابت-رخ -

 یتندلوبوسنم هننادناخ ) یا ( هک «ردراو ید

 افو هد ۱۲۰۷ و «ششوط هد ۱۵۹۰ «هدلاح

 طعب و « شلو ترهش «لءناولو دهز
 طروت هدن ۲۵ دكدرام .ردششارب هش دتاغلات 1

DN 

03 (Madoura, Madoera) ۳ ۱ 

  ۱ ktهریبک "هربزج هواجندنریازح
 بولوا هطآ رب كوب هدنلاعش كنسيترش مق

  ۳و یبواج ضرع ۷۳۱۹۳ هللا ۱۰۳۲۵
 |  ۳۱۳دنراهرآ قرش لوط ۱۱۱۳:۸۳۱۷ هلا

 ۰ دما

 E TS یوب ؛هدلاح یتیدلوا دتع |

 لاق مو ۰ یمهیعطس هحاسم .ردهرتم ولک

 لص ۵۲۸۹ رار ها هطآ كجوک مثاط E نالوا

 اها رارب هلا هروک دم تاقحملم «بولوا هرتمولیک

 (ناک اع) یزکسم ۰ ردیشک ۷۸۹ ۳۰۰ یبل

 هزافوب یهدنسهرا هواج هللا هریزج وب .رد |
 اوس ۰ ردهدنسهرآ هرتمولک ۸ هللا ۳ یکاشینک |

 لحاس زکأای « بولوا یبتنیتیج یلیتنریکز آ یلح |
 دراو ینایلو یوق ر لیمان(پانموس) هدنسب ونج

 ۳ ءام « بولوا قلنامرواو قلغاط ینیضارا |

 یخارا قسو یفوا یرلیاچ رثکا .ردقوچهدیس |

 نلکود هنبوق (پانموس) زکااب ؛بولوا یلشیریولا |

 ۳ یتارپوط ۰ ردکجوس یره ( ناکترام )
 ردیرک قوچ ندهواج هج وب « بولوا تبن٥
 جایتحا څر, نالوا ىشيعمرادم ىر كلا كنلاها ۱

 ندن وب «بولوا هدرادقم كاح هدبا تاغک هیاما ۱

 اه « هوهق «قوماپ « یشماق رکش یقرهلوا هقشب

 ید هراسو ربوب «نوتوت ؛رصم «یزوج ناتس
 قلءتم وداد . ردزآ هدیناناوبح .رولوا لصاح

 تاحوسنم شعب هلع عیانص .ردقوح یزوام زکلا



 دام 373

 ِ ردئرابع ندنحارخا و رکش “غ ۳

 . ردتلم هنس هرب زح هواح ةرادا هر زح ۱

 سار دم كياتس دنه (Madoura) ۱ ةر

 ار دم و هدنتلابا و رادا

 هلا یلامش ضع 06 هدنرزوا یر

 «بولوارمثرب مقاو هدیقرث لوطم ۶
 1 ین ناب ر مدف و مسج یا ها ۸۰۵ |

 كياوق و ناتسورو یس هغ رش مءاوج ددعتم

 .ردراویرلبتکمو اسیلکض ب صوصخهرارن وپسیم

 كوس عات هنغامرب ! ( نوزامآ (

 كټ هویل وډ هدندودح هبا زا رب هللا ډ ویا و ۳۹

 (هرومام) هلا (یت) ندیا مج ینسهراج هایم ۱-1

 اوسورع غوتام) كهي زارب « لکشنلاب ندنعاقجا 3

 هدعب و هدن-هرآ یرلتروهچ ( نوزامآ ) با

 زسنایپ تن« لیزارب ءداخاد ییعکیا كرنوک
 «هلناارح یرغوط هبقرش لامع“ هدنجما یرلسونال

 لوط ٩۱۳۷۵۵7 و یو شرع ۳
 قسیدنک د رولکود هتعامرا و
ENیرلم و یار یهدهو لوب كراهنا ندا  

Eیا وا كنهرب دام «ن زسعُم لوا  

 مربا ( نوزامآ ) ندندودح هلبزارب ینعی ندري ا

 یسارج كد هنغ

 یرلهلالش قوجرب هد: یراقوب نالوا لی 7

 ندکدشود ههورا - ردراو یرلنایرح تر
 هسیا فسا مق نالوا هرکص

 ورا هدنا وط هرتم ول ۰

 دل اص ةا " را مس

 و AS یغیدلوا بوح ندنعبنم

 و « رول ارا غلاب E یار ۶ ربا

 یغامریا نوزامآ

 ۱۰۹۰۰ یغاعآ كنسارع را

 كا

 «بولوا ق هدانز لند هرچه ۵ ه دنلحم کرد زا ۱

 . رراو ردق هب هرتم ۱9۰ یانبرد هدنرال ضمإ

 . رکود وص م تکم.۱ 5۲ هتتاط

 (نادنخل زغ اا «بولوا لومجم زونه .یرازپآ

Esa. 

(Madeica)ا هالن واح یاقیمآ  

 | كن ( هرومام ) ندراپنا ندا لیکشت یبهریدام

 | یوزوا كا كراهنا ندا بیکر

 | هکافس ریس ید هدننامز قافاروق کل هرتءو
 | و ۱۲ ەدە هدنسوم قاقاروق

«۸۷ 

 هردهرم |

 رام

 یالوق زدنسوفروت كن هیشحو ماوقا ندیا نالوجو
 رویم هناوا یر

 ۱ نارذام

 راک زور رب كلهم

 هدهاسم قاقانوق رب ندنادمه

 ندنجما و لو و هلا هعلق رب

 .ارغح یغادلوا هراغم رب راقج

 .ردروطسم هدنراثآ مالسا نویف

 0 2 ر رف ( ( تارام .وا ندنلاحر هسا رفا ( ٤
 ( لئاش ون ) هدهرگوسا ٤ بول

 نوجا تب یاو ؛شهشوط 3 ۲ ۶ ۶ هدن رق

 ع هم راب . ردشع | تافو "الوتقم هد ۱۱۷۹۲, «ش ک

Marathon 1)كعدت نانوب (  
 ۸ نوادام ها ]و هدندس هع دق همخ قر

 ٌهیعقوم تمه ه دنس رش ۳ هرتفولک ۳ + کل

 دالیم « بولوا هیصقرب تج ک نانا

 یدایتلیم

 وب یس٩یرح
 لوا هنس ٤۹۰ ندمالسلا هیلع یو٥

 هلتمواقم نالوا هدعقوموب هنسودرا نارباندنف رط

 . ردشلوب ترهش

Marathonisi ۰هدنان وب (  

 e س ا یوا
 هرتم واك 4۱ ثیهترایسا و هدنللایا ( هنوقال )

 كزفروک نالوا یما مه قرهلوا هدنسیقرش بونج
 وا هبصق رب یزکم اضق هدنسهشوک ییرغ لامش

 .ردراو یسلاها ۱۹۹۰ «بول

 .هریزج هبش هرومیزفروک یینوئارام -
 «بولوا ىس رغ كلا دزفروک چ وا یهدننودج كنس

 (نوروق) هداطسونورقو (هنوفال) هدهعدق ٌهنمزا |

 .یدریلند یزفروک |
 وند یا مآ (له:دهدنان0) | اقارا

 كننر ومچ اللوزنو هاب ا

 یانمه نالوا یطالتخا هلزبک د د و هدنرق یلحاس

 2( ساقاراق ) یقرهلوا هدنرانک ثاوکر ب مساو

 اش ارب ا, ی ر اا هد رغ هرتم وایک ۳

 یغآ و قاحص تي « ییلاها ۲۲ ۲۲۰ «بولوا

 هلناحارخا هرئاسو هی اف وح “مور هر یساوه

 .ردراو یفراجم تالدا تب
 .اعش لحاس تانالئوزنو لوک و ساقارام ِك

 ۱5۰5 ییوب هبونج ندلاعت
 وایک ۰ هدننونح یاهتمو ٩۵ و ۰ ی

 ۱: و نوزوا هرتمولیک ه۵ لوک وب

 «بولوا عقاو ه دنا



 رام

 طالتخا هلا لوک یضکیا رب شبنک هرتمولیک
 .هدنراذک كوب اد رب نالوا یانمه هک ردبا
 لسا ا ضیم ۳ ٤ ' لوکی کیا و . رد

 . ردنا طالتخا هلبیزکد

 رامارام هد زیول راس دوخاب )
 Maranlao, Sao Luiz de ( ۱ | ؤاہنارام

 ؤامارام كنس ەمہتحم كلاع هیبزارب ( ۰
 هدنرزوا كيهرب زح نالوا یانمهو هدنتم
 هدس رغ لوط A هلا یلونج ضرع كس

 «بول وارمشرب یزکص تلنهروک ذم تموکح مقاو
 ‹ ییدادصا بتکم یلخاد « ییلاش ۰
 «قوماپ اقا “جرب «یناکم رگاسو یتکم تراخ

 هرثا س و قوجّواَق «یراعثا ایوب «نایتفس «یرد
 .ردراو ییاحارخا

 ۱ وامارام

/ 

0 
۲ 

(Maranhao)ہد ولج یاه سآ  

 رع ندنفرط قرش لاعش ۰“ هدلاح یغیدلوا هدنکش

 | « ( هراپ ) ندنتهج ییرف لاعش هلا یسالطا طیحم

 قرش بونج « (زایوغ ) ندنباج یونج برف
 ا و ( هواس ) یخد ندنفرط
 لونج ضرع ۹ هلا ۱ رقت ۰ رددود ګو

 «بولوا دتع هدنرلهرآ یب رض لوط ۰۱۳ هلا ٤٤و

 رالوط هرتمولیک ز وب زوقط زکس ًایرفت یملض رهب
 .ولیک عب ص fe AA ا ةحاسم .ردهدب

 E N مش ۰:۰ یسیلاهاو هرتم
 ی-دضارا .ر رومهشود هلس نکس هنشاب هرتمولیک

 «بولوا ترابع ندرلهب مق ط رب هدنروص گكجهلس
 هلهجو و زنا زواجت ییهرتم ۲۰۵۰ یرلعافترا
 دودح تح . ردقو یرارب یقعسم هنمان غاط

 (ورفن وداریس) « (اتنیساداریس) یهدنب رق یسهیوذج
 ٩ سنا نلف در( ساریاتنام سادات ۸
 ؛بولوا قوج یهراح هایم .ردندلق و رارب
 دودح یسهچراپ رب كنغامرا ( نیتناقوت ور )
 یغامریا ( هبیهانراپ ) .رودا لیکشت نسهیفرش
 قرش «قرهبیلرآ ندندودح كدهنبصنم ںدنمبنم

2 

 (ژاهنارام) روک ذم هادنطسو r زود یسفرش |

 یرلبصنم كرم کیا هدنس هتروا ؛بوریک هجا

 تاهربزجو هریزج رب هلعسا وا هنب هدنجوا كلونو |

 | بکرت سهم كلام هشزارب ]

 | نیعم رب مظتنم ريغ «بولوا یرب كرلتروهچ ندیا

A۸ 

Ekنازبم هدنع“ وم قاع لا دک هد یس  

۱ 2 ۰ . 
 یو وص كاو Y۷ ی-هبطسو هحرد تیهرارا ۱

 ۲۳ ا ا ا ی أ دیک لب یرقرط اراك | ها زوحو ی ۲ کاا «تولوا تم قفلوا تع ند
 ارز سوم وقاراوقو ر تا یءدنرافرط جا ات اا س

 رلجاف آ نوتب هدنعسوم قلفاروق .رروس ردق هلوا | ال لک یافت هام مس نیک یوا

 م

 هليا (ییوروغ) .روبدبا لیکشت ییدودح یونج
 یبدودح یلامش برغ ید یامربا رب كچوکاهد

 ندیا نرجو ناعم هدنلخاد ككا ی

 . اتیا :قرهالشاب ندقرش ی را هحصلش اب هسیا داراب

 ازاد هرادنب «وهاجآ رغ «ینراام «یروقب

 كزۈر وکو .رولکود هن زفروک و انارام هدیدرد

 رولیکو دهطیحم رحم هییرغوام ندبرفوط هدنجراخ

 رولیکود هب (هبیهانراپ) روک ذم هلبار ماچ وکج اقرب
 مق كنلحاوس .ردراو ید یاچ رب كجو

 كراهرق ردق هرتمولبک ۱۰۰ هک «روینلو یزفروک

 « ریئازوا هریزج هبش رب یرغوط هلاعش ها

 ( ژاجارام ) نالوا یک تاتموکح هدناس وا

 وب نالوا شارپآ «ییا هلیجو وب .روینلوب یرمش
 .رغ مقو ( هزوج ناس ) ییقرش مف كزفروک
 هدهدنسپ رغ لحاس .میانبد ( سوقرام ناس ) یی
 دودح ندزفروکو .روینلوت یبهلکسا (هرطنتل)

 «بولوا یلیتنقبچ یلیتنریک ی یخ لحاس ردق ههیرغ
 جارو ثحوس ۳4 هلعسا هزوح ا هدنسش راق

 .ردراو یغد هطا كجوچوک

 - هناوهتالدبن «بویاوا قاصص تب یساوه

 هعا را لوصفهدتکلعو هل ءانب . رد هدنع“ وم

 واک یم وم رومناب

 .رنود هنلع نینناپ یقاهنروا ؛بوکود یعرافاریای
 هدمز یاهتروا .هر ندر ؛هعاک یعسوم روا

 وب كب یرقارااو یینوق كب اذ بونود
 قلتاروق هکهدناف هچ «همدهسرین الاج تانان نالوا

 او ؛رولوا لکشم كپ یعایط تناناویح هدنتسوم
 ردهدقل وا منام هنراعاو ناکسا كراطقا وا لاح

 تون هدهدنرل سوم روغناب هدنرلم نالوا قلقاطب

 خد رلقلهتسخ راسو هتص یراصو یراهمتبص



e 

 ۔روا . ردلکد یوم «هدهسر دنا روهظ هرص ۳

 غعضو ایوب هلرلجاف آ هتسارک «بولوا قوچ یرلنام
 یسهیبط تانانو یراعثا رریو یعاوا هنیچرو

 رکش «قوماپ «هلبناو یسهیضرا تالوصحم .ردقوچ "
 .ردنرابع ندنعاونا دل رهویمو اقا “رپ « یشماق ۱

 شفلوا لقن نداپوررآ راسو یک «یکب «ریفیص

 ندفرطربو ؛ردیدام كب یراسنج كن هبلها تاناویح _
 ندفرط رب یدادتماو تدش كن رد وم ناناروق "

 ریاسو را هسارب مناط را نالوا طلسم هرات و یخد ۱

 هدنروص .ردهدقلوا منام هنیرثک: هرضم تارشح

 اق «رناب «ریمد یاداسم .ردفوج یرلقبلاب كبوک
 «بولوا ترابع ندهراسو رم «رولپ «یزوط
 یتراجنو میانص .ردیبک قو یانلوا جارخا ق
 تاناویحو تعارز «بولوا ه زونه
 اریخا ؛هنرزوا یرذل تلئراسا یخد یالوصحم

 اتش یاوا هنس چاق رب .ردتمارغوا هب هتکس

 نوا ینالاخداو زوتط زکس یناجارخا رو ها ةيتسف

 راعمو قرط .یدیا هدنرهدار قنارف نو٥ یکیآ
 .ردقو یئیش رب چه یلعتم ه «لقت طناسوو

 ۔ ونج یا ما ( 0 8 2 ام

 نغامرب (نوزامآ) روم هال 3

 « بولوا یرب ندربن كوي یکیا ددیا بیکرت
 .ردفورعم هلبرلعسا ( وناموئو )و ( اسیا ) یرکید
 ۱۰۹۱۰ هدنتر وهج ( ور ) یرج نویارام
 ندنلوک ( هشوقروال ( عقاو هد ی ونج ضرع

 قرش لامش هدعب ۰«یرغ لاعش ادتنا «هلبا جورخ

 یددنک «قرەقآ یرغوط هب ی ونج قرش تاهو

 ك رکو ندور, ك رک «یک یفیدلوا خاص هئافس ریس

 ردق یجهلءا لاص هنئافس ریس هنب ندرودآ وقا

 «كرهویب هکدتیک هلبا ذخا راهنا قوچ رب كویب
 هلا ( یلیآ وق ) و ( هغالآوه ) نلک ندیونج
 «هرکص ندکدشلرب هلا ( هبات ) نیا ندرودآ وقاو
 ندغاص هدارواو ؛رولرا لصاو هندودح باب زارم

 یی(همدراقب) ناک قرهریآ یردودح هیلیزارب هللا ورب
 «بوریک هنجما یغاریوط هیلیزارب «ذخالادم یخد

 «دكرهحار هلیمیظع رهن (اسیا) ندلوص هدیرابا اهد

 ندنراعافترا یسهلساس دنآ .ردبا لیکشت ینوژامآ
 ندرازافو یلشینباو راط مقاط رب نکرشود هراهووا
 . ردیا لیکتت رلالش قرچرب «كرهک

 رام ترا

 - هر تود رە: ادمق ۵ 1 2ح هلبا امد دنع

 كا هلح س ترد و ۳3 برام

 یدیا روپشء هلدس «بولوا رهشرب میدق هدهفاسم

 2 هدهنایسا ( 2 ( ۱

 - الامو هدنتلایا ( هغالام ) تلنهیس هلبرام
 قرهلوا هدنمسرغ بوذح هرتمولیک ۰ تلپ هغ

 «پولوا هبصق رب یزکم اضق هدر لحاس
 هنلحاس اقرفآ هللا قراط لبج «یسیلاها ۰
 هویم هدنفارطاو یرانف «ینایل كچوک «ینراظن
 . ردراو یرهجناب هزبسو

Marburاع اوا  

 (هییتسار 1 ا غروبرام
 هدنسدق رش بونح هرتمولک ۰ ثكحارغو هدنس هطخ

 یکیا كن رب ( هوارد ) مبات هب هنواط قرهلوا

 «بولوا هیصق رب یزکماضف مقاو هدنرانک
 قالو مع بارثو هبخذ «یبلاها ۱۷ ۰

 . ردراو یراهاغابد هل هناخریمدو

é ( Marburgهدههسور  

 ا یاسر ] عید
 هدنسرغ بوئح هرتولک ۸۰ كاسافو هدنخ اس

 هکآریکنلج «یسیلاها ۱۱ ۲۲۰ «بولوا هبصق رب

 ابد «یرهقرباف هرئاسو نونوت «هریب هلرلیش قلعتم
 یواح یدلح ۱۲۰ ۰۰۰و یلونفلاراد «یرهناخن
 . ردراو یسهنادعتک

 - وتف ( .St 122۲۱۲ )- تنس | .+

 i ۱ ۳ كافل ۱ نرام

 یسویتسپ ( رو ) هدهسنارف هدنسیدالیم خیرات
 یفلن اتسرخ هدنرلتهج یبرغو لاعتتانهسنارف و «شلوا

 ییطرو هدن۱۱ كني نرشت .یدا شعا رشن

 "رولوا ارجا

 ی
 ٠۰٤ ند 11٩ «بولوا یهناقسوط یسیجنرب

  وق یممکیا روطارپعاو ؛شّعا قلاپاپ كدهنخترات
 هكصوصخم بهذم رب یفیدناو بوسنم كناتسن

 باج هب«ینیطنطقو لزع «هلکغا مکح هنضفر
 رو ؛شفلوا ین هنس هر زج هبش مرق «نرهنلوا

 شکلوتق .ردشعا تافو هداروا درک تدم



 را 0

 كيا نرش «بولوا دودعم ند هنا هدندزن

 . رونلوا ارجا یسطرو هدنس ۲

 « كد هنخ رات ۸۸ û3 ۲۳ ییعکیا

 قااپاپ كد هنخرا ٩٤٩ ند ٩1۲ یسیجچواو

 .ردشمالوا یراتاموتو رب لیتیمها ؛بودیا

 ند ۱۲۸٣١ «بولوا زسنارف یی درد —

 هوردب ین وغارآ و ؛شمبا قااپاپ كدهنخ رات ۵۵

 «كرهدبا هعف دم یلراش یلوژن | یلارق هیلعس یثراق

 مانی دنیا هییهسو ؛ قنا سورفآ مع
 دبا شالا نیما ی رالعاف مام لتق فورعم

 هسناتسن وق كناژ ی فایر 1

 هد ۱۱۷ « هنرزوا یطاقتسا ندنفرط یسلجم

 ماتخ ه هقرفت یهدنساسناک ترف «قر هنا وا باخ ا

 گدهدنارک اذم لاک | كل روك ذمو ؛ شهرو

 نیمات یناریکفرط كسوه ناژ « كرهدبا نتتسایر

 لوات « هلدادرتسا ینس هيام ج ت هوکح و ؛شعا

 یرارپ ضعب شک هنیلا كنرلەقشب و كنغللارق
 .ردشعا تافو هد ۱۳۱ و اا یرک

)Mart05((شاج) بلهبنایسا  
 هرتمولیک ۱۳ كنئاج و هدنتلابا

 هدنرزوا كترص رب « قرهلوا هدنسب رغ بوئج

 یکساو یسیلاها ۱۲ ۸۰۰ «بولوا هبصق رب عقاو
 .ردراو یسهقیتع راثآ شمب هلاق ندرلیلامور

 (0137156) هطرام ابو هئرام دوخاب ۱ درام

1 
 ی ٩

 | سوترام

 .هبصق(هناطب )یراق دنا و ارت و هبلاراش«یت بول وا

 .یدرارول وا رفاسمهنب راب دن ک «هکدتبا فی رشن یس

 | رب نع یراکدلیا احا «هرزوا قتلوا ندنتار عم لج

 ترضح - یدبا یرداربكرلن  یخد ( رازال ابو )

 ییاو «هدق دلوارفاسم هن رلب دنک (مالسلاهبلع) یسع

 « بوروط هدنکوا یرلبوبن مادقا عرمندهریشمه

 و ینکء هسيا هجرت ٌهبحاص و « راکید ینرهظعوم
 قح :شهردبا باتس هکخا هک یشهمزام زیاس
 «بوناقصوق هفرش و كنسهرمشمه ( هترام ) نوکر

 ترضحو ؛ شا تیاکش « (مالسااهیلع) یسیعترضح
 : هبلا راشم

 ېد شم دوس وز

 | ( هرام دوخاب ) میم یسهریشمه ]
 | ندنناماح ك (مالدلاهلع) ییع ترضح ریارب هلبا

 | یهدخ ندا تاصا هنسهصح هدوا

۹۰ 

 هدنقحفرهآ كنهرزج كچوک و "انب هنسهبرکسع |

 رام

 یافت( ۲:۳۰ | سراغن ا
 .وهچ ( تاجرا ) هدیونج

 ی رجا كا كولخ E هدنتر

 یاذحو ۳۷۰۰ یو «بولوا هطا رب مقاو هدنام

 و هب راجت تما: ردهرنه ۰ یعافرا ندرح

 .ردشلو عوقو تامزانم یلیخ هدننب راوشموق

Martinique ( ) یءهدافمآ 
 ندنربازج رج لآ وک

 یمسا لصا « بولوا هر زجر, عبات هنتلود هسنارف

 ( هتییدزام) تاد ( بارق ) نالوا یریرب
 (هیولدآ وغ)م۲هبهدنارف ناناوم هدنتهج لاعث .رد

 (قینیمود)مبات هب هرتاکذا A و

 (هیسول)یخد ًبونج < «یکینردلوا شاربآ هلیسهریزج
 ۱ 5 ؟یسهطآ هقیثیت رام ۰ ردط حلب را هطا زلنا رئاسو
 ٩۳ و ىلا ضرع ۱۱۳۰۲ ۷ هللا ۳
 هدنرهرآ رغ لوط ۰۳۳۳۲۵۲۳ :۲ هلا ۲

 یو بقرش بونج ندیبرض لاعش ؛بولوا دتم
 يراد ط.و ۳ نا هدناجم شک کا “۵°

 عبرص ۹۸۸ یسهییسه-اسم .ردهرتموایک ۰
 هک«ردراو یسلاها ۱۸۹ ۰۹۹ «بولوا هرتمولیک
 «  کود یشک ۱۹۲ هنشاب هرته ویکی رم 2

 ريغ یلکش . رویلوا كعد نوکسم قوج هرب زج

 هلیعسا ( 4 ) ‹ بولوا قلغاط یسیضاراو مظتنم
 كنغاط كکو كا نالو هدنتمج ییرف لاعث

 -یناکب رلغاط و . ردرا» یعافترا درو ۰

 « قرهلوا هفد كوص اکر هل «بواوا لعالا

 .زدعفل و« ناشفا شن آ هدنیدالیم خم.رات ۱

 «بولوا هجزود ییحاوس كنعف یلاعث برغ
 هبسش هلرانورب و یوق هديا كن یبونج قرش
 رر ويب هدنتیج یلونج قرش .ردقوچ یرلهربزج

 همن رام

 . .رطسو .ر دراو یسهبصق رب مکس« هلیمان (هدنارف هد
 راماقوجرب هلحاوس یهدفرط ره ندرلغاط یهدن

  یرلکوسالا .ردهدنلاح لیسیغوچ كرلنو «بوق آ

 هد رو ر ) نلیکود هن زفر وک هسنارف هد تر وف

 .رد « یرهن رل اکترک» یی ( درازا
 2 ز> هللا راس «یخد كل هق رام

 9رب و لصا ؛بولوا یلتبوطر و قاب یساوه



۱ 2 
 نایوت هنلاع لمحت لباقا نوا رلبلاپوروآ نساوه
 هعفد قوچ هکهللوش . ردیلوحت تعرس هسیا
 « نکررتسوک هحرد ۲۰ هرارلا نازيم تلحابص

 زارا هحرد ۲۰ یتدوا ماشقا و ٤١ ققو نلیوا 3

 هدنراسوم روحتاب و یتهرس الر وب .ردیا
 یراصهللا هتیص یدادیترثک كراهوط رف هلرارومگاو

 لاع عاونا راس و هب دلج ضارما «یرتنازید «هقبص ۱

 ؛بولوا تبنم ك یغاریوط ۰ رودیا دیلوت هکلهم -
 نآ زاو یسهلج كتالوصع صوصخم هب هراح ملاقا 7

 راسو یجاغآربص هلیهاونا كنراجافآ امرخ :هلج |
 REE ٤ « یسانحا كراعثا ندنلیبق تارا 1 ۲

 « سوم « قوینام « رصم «ژاقاق « قوماپ «هویق "
 «یزوح ناتسدنه «نولوت «یسالا ر يلتاط «هتاتس

 و یدنهرغ « هلناو « ساناا «نوهل « لاقترو

 «رولوالصاح راهویم عاونا رکید زمکیدلی رسا "
 .رراپاب راروکیاو بورشو رهلرکش ندرلنرلاهاو |
 هرتم ۱۰۰۰ یرلغاط « بولوا قوچ یرلنامروا "

 تاناویح . ردروتسم هلرلنامروا كده رعافترا

 یس«لمتاناوحح «بولوا لوتنم نداپوروآ یسهیلها

 یوا « هلغاوا ترابع ندنعاوا رویط هیحاشاپ

 یناجارخا یونس «بولوا كلشبا ینرا# .ردقوچ
 .ردزواعم یننارف نویام ۲۳ یلالاخداو ۳۰

 .رفح مدق نانو ۵ ۰ ۱

 ۳ ی ا ا ۱ هناجرام ۱
 (ورم) كرک كما وب ؛بولوامسا یراکدریو هنج "
 ( باغ ) نک نددجا دربث و كرو لا

 داردنکسا هد انب نکس 2 ردراکرد ییاسانم هل ره

 ریل رو یان ( هناجرام ایخویطن آ ) هدننامز ینالخا ق
 .یدیاترابع ندنر همش ورم هدو هک «یدیا 1

 Claudius )- دوالق

 ا ۱ سولچرام

 :ردشلکت اذ رویشم چ وا هدرللامور |

۱ 
۲ 

 هرک شب « بولوا ندرارادرس یسیجرب
 هدنخرات ۲۲۲ دالبلالبقو ؛ شلوا سولسئوق

 یارامودیرو) یزرادکح « بودبابولذم یرللاق |
 یرب كل آ«هلا طبض یتالیمو «لتق هللا یدنک
 .یداشعا قالا هنکلاع امور ییایلاغ یهدنفرط 1

 «بولوا روم« هرکسع قوس یشراق هلابینآ هدمب /
 نادیم و ؛شعارق هراحم يا هد ۲.۱ ٩ و 1

A رام 

 ندەرصاح کال هنس چ وا ۰ هلا لق هب هراس یبرح

 و ؛ شا طض یهسوقایس هد ۳ درک

 و ؛ شا بولغم لا هدمویس و اق هد ۳

 شفلوا فالتا «قرلبروا هدیص ول هرکص هنسییا
 . یدیذلوا رهاقم هنیقل « یجلت كانامو ر » .یدبا

 یهسوقاریس كل هجر” یحاص ( دیشرآ ) روهشم
 .ردعفلوا فالتا ه دنطبض 1

 وا بوسنم هنادناخ كررحرب یدیعکیا ا

 ؛ شلوا سولسنوق لوا هنس ۵۱ قددالیه «بول

 فک هیونات س لول کا شا سم ندالاغ كردو

 هب رام ندیارووف ندنو « بولوا ییدنک ندا

 رصعق و ؛ | مازتلا یف رام ك ويپهو هدهياځخاد

 شا ین هم لدم ییسیدنک « هجناک باغ هد هلاسرف

 قالطا ییسیدنک هلیساحر تیوانس هدمب .یدیا

 « هدهسیا شا هدعاسم هنتدوع هامور «كرهدا

 ندنفرام یسهلوکربهدانیچهدیا تعرزع ندیلادم
 قالطاتنو نور ریه ربط .یدشفلوا لة
 ۰ ردشعا دارا قاطنرب روهشم هدنقح

 اتقواوی.هریشمهكسوتسغ وآ یسعچوا بس

 و هغاغوا ندنفرط یاد «بواوا ییغوا تان هو

 یهیلو یزقو < شل وا لوبق هدهع تالو

 ا 2 قوح ندنسیدنک .یدا شلیا جوزت

 ا ۸ هد رات ۲۳ دالیملالبق «نکیآ هدقف وا

 ( لیحرو ) ریہڈ عاش . ردشعا تافو هدنش

 یەم و یسهدلاوو ؛شمزاب تسهم كوب
 نوا نوجارصم رب ره هیعاش «بولیاب هعروقوا
 هزئاج قنارف كيب کیا ًابرقن یم (كرتس) كيب
 .یدبا شمرو

 « بولو هماق رب هدن رق لاةمود

 | قاب الانع درم » ۱ درام
 .ردشلوا هباع یتیم هنلثم

Mardocenlès ( ) دالیم 

 ۲۲۱۸ ند( مع ) یی
 و شغا طبض نددورغ دافحا یناتملب اب لوا هنس

 ندروک ذم مرا یلس و یغیدلوا رادمکح برع
 ین دو ول مکح هنس ۲۵ هدلب اب ضرا ًارابتعا

 و یسیقبقح مسا كلوب «بولوا روطسم هدخ راو
 .یدم هلیشالک | یفیدقبج ندرت

 ۱ سننکوددام

 نانو ( ۱۳00هذهد )
 هنتاور كن راخروم مدق ۱ سوبودرام



 رام

 ( ؟ كرايدنفسا ) كو راد یماش ناربا «هروک

 «لوا هنس 4٩۲ نددالبم «بولوا ندنررادرس

 رب ندنسهطخ هیک ارت «هرزوا كءا طبض ینانو

 طبض یبهنودک ام « كرهدبا قوس هیرکسع قرف
 یاغود هدنرقیجآ زورونا ۰« هرکص ندکدتا

 .هنیمالاسو هلسومرت هد :۸۰ و ؛شعابندهنوط رف
 دو هد (هید) ا نودا تر
 .یدشلوافا هدهراحم یانئاو بولغم ندنف رط

 ر, عساو یتطم هبهبطرق هدسلدنا | در
 برع نویفارذج یفیدلوا هیحا

 - روروطسم هدر

 اد هدنت اش فمر زح ه

 1 ا ا نیدرام
 هجءرق قرهلوا هدنسیقرث بوج هرتمولیک ۰
 هبصق رب یزک اول عقاو هدنکئا یبونج كفاط
 رب نتم هدنتسوا < ییلاها ۲۰۰۰۰ «بولوا

 «یسهف رش عماوج هدایز ند ۲۰ «یروس «یبهعلق
 ۳ « یاسیاک ٩ «یسهسردم ۲ «یدعسم ٤ج

 «زب و یناکد ۷۰.۰ « یاخ ۱ «یاجح ۸ «یرتسانم

 در هش .ردراو یراهاکتسد تاحوسنم راسو لاخ

 | .وا سسّوم هدنرزوا كنایق رب عفترم یا و

 ردق یکیدلس هروک كزوک یرفوط هنبونج «بول
 یس هلماکتراظن هب هو وا ۳ تبنمو م-او نالوا دتع

 . ردمقاو هدنتل آ كەيت و هد یم رب .ردراو

 نیشیق ردق# ره ۰ ردلوب كب هدیهراج هایم
 یساوه « هدهسیا قاعص نزایو قولوص هجهدایز
 كرش یکسا « هدنجراخ كل هبصق .ردمالغاص كب

 | یردق ۱۰۰۰ نسل اما .رویلب روک یرهارخ

 هلا یمرا مقنم ههل بهاذم یروصق و

 .ردیاشارساو یفادلک « ینایرس

 یونج بیف كفاعس یعاضق ندرام

 "الات تببصن افرش «بولوا ترابع ندنسهشوک

 زکم رکب راید ًابرف « هلبلاضق هینوعو تایدم
 ا روز ید ایک « هات
 ۱ راز هلن را هیحأت هدومامو رام وق . رددودحع

 ۱ یبل اما oV ۲۷ «بولوا کای ندهرق ۷۳۳

 « درک « كرب ی ۰ ۰۰۰ ندرلنوب هک «ردراو

 ی ۱۵۷۰۰ ۰ ملسم قرهلوا سکرچ و برع
 « نایتسرخ قرهلوا یایرسو ینادلک «مور «یتمرا

۹۲ 

 « بولوا هرتمولیک

 بولوا یرلبا تب هلبتتو هبلع عیانص .راقیچ یا |

 را م

 و هناکنچ و یدیز یروصتو یلئارسا ی ۰
 “دام هدناب وب «بولوا تدنم ی.دضارا . ردهراس

 افتکا هلئاموامم زمگیدرو هدنق اول هدهبنآ
 ۰ زر دیا

 كا و یرب كفاه“ جوا ندا ۱ نرددام

 ندنفرط یلاعثبرفو برف «بولوا ییودج قرش
 لامش ۰ سیل الام « هلیغانس رکبراید سفن
 لصوم ندنتهج یبونج قرش «ناو ندنفرط قرش
 هلیفلفرصتم لقتسم روز ید ابونج «هلبراتالو
 ندییغ ندنسهروا رخ اس .رددودمو طاع

 مسقترپ «بولزا دتع رهت هرص رب یرضوط هقرش
 لاعش داراعافترا و .راردبا لیکشت یطخ هایم
 قرش لاعثو لاعش كغاخس راوص نیا ندنسهللام
 بصنم هنغامرا هلجد نارآ ی دودح ندنتهج

 بیکرت ینتیالو رکبراید .یغاعس

 هتارف وص نبا ندنسهلام یلونح «هدلاح یغیدلوا

 یضوط هلوچ «هرزوا كلکود هنیرهن (رولاخ) مبات

 لصاو هروناخ هدنرلسوم روما ز کلا «هدهسرازنیا
 - وا قلغاط یسیلاعث ےق كناول *یفارا .رارولوا

 ندلاعت و «ردکللوچ هسیا ییونج مق «بول
 | رکو قعیبط كنبضارا كرك «هکدادک هونج
 میرم ۲۰۷4 ۰ یبهیعطس ةحاسم .ریشیکد یباوه

 یا هرتمولیک عبس تفت
 قلایق یاهرتمولیک عبرم ۰۰۰ «تعارز لباق
 .ردقلنامروا هد یکل هرتم ولیکم برم 1۰۰و قاغاطو

 « كج م «هیا وصف «هبرآ «یادغب یسهبض را تالو مح

 «نوتیز ؛موزوا «نونو «قوماپ «ماسیس “جرب
 ندنرلموزوا .ردنرابعندنءاونا كرهویم رتاسو مداب

 - هویم .روشلوا لامعا زمکیو بارش لوبقم كي

 لبتسپ ابو قرهلدوروف یرادقم یلیخر هدكنرا

 ندقبتسف لیشی عون رب .رونلوا جارخا كرهلدیا

 .ص» رراپابنواص ندنو «بوراقیچ غارب یلوقوق
 ی ۰۰۰ ۰۰ ۰یمهیلهاتاناویح «بولواقوچ یر

 «یک برق هنبرادتم ۱
 ۱۰ ۲۷۵ تآ ۳ ۰

 ۵ رک ها ۵ «نوف زواعم

 «رتساو بکس ۳۳ ۵۰ ۰

 . ردنرابع راو هود ۱۰ ۰

 هل رينو غاب رادقم یلیخ ندنلوصح كرلن ويق

 « ردص

 ندکیاو كوو قوماپ هدنماقم هنوع یغد یدمش



 ندجشریو رلیش قلعتم هنلرعویف هلتاجوسنم ضعب
 روینلوا لامعا هیغابد داوم شب هلبا هفت یناوآ
 فلت هل میانص یادتف كراعمو قرط « هدهسیا

 تاحایتحا ز زکلاب «بولوا هدقلوا منام هنسفر و جاور

 كف اس .ردهدقلو عوقو تالاا هروک هب هیحم

 . ردهدنرهدار اريا ۰ یادراو یو

 تایدم «هرزح «نیبیصن «ندرام : یغاعتس ندرام |

 هیحأت ۱۳ «بولوا مقلم هبازق ۵ هلبرلمسا هنوعو

 ۱۹۳ ۰۲۲ یسیلاما .ردیواح یهرق ۱۰۳۲ و

 «مور «یمرا قا ربو مچ یا «بولوا یش هک ۱

 قرفتم هبهفلتخ بهاذم قرلوا یلادلکو یفایرس |
 هدنلخاد اول .ردیلشارسا هدی ۰۸۰ و نایتسرخ

 نایبص مالسا ۱۲۰ هللا هسردم ۳ و هدشر ۱ 1

 ه۹ صوصخم هبهینارصن ةفلتخم تاماج و یتکم

 قوج كب هداطسو نورف قاعس و .ردراو بتکم 1

 ةطق جرات نفلي ايرج لع كيهيعرأ تاموتو"
 راسو یراهعلف بارخ قوچ رب یلتیمشا ندنرافن

 .ردراو یسهروهشء عقاوم
 امور كم ندناراس 5

 ی و
 ك ( نولو ) هللا یرتشمو یهنلا كکنج و برح |
 هنئدابع هدامور یا .یدروالوا مذ یلغوا 3

 یجنز, كل هنس .یدبا راو رابهارو رادبعمصوصخ |
 عا كنو یخد تاو یجچوا تاب هتفه و هننآ ۳

 هلیسیدنک«بولواقشاع هیهرهز ایوک .یدراشمزیو |
 «بولیصاب ندنفرط (ناتلوو) نکیا هدک عا تفلا

 و راتناتو از هجا كغأآ ر ندلت یا ۱

 .یدرارربو مان ( سیرآ ) هدوب

 ا رغوطو ۱ هلاسرام
(Marsala) 

 هد ساب رغ لحا ےل تان هیلح» 1

 بونج هرتمواک ۲۰ كنیناپارتو هدستلابا یایا |

 «بولوا هلکساو هبصق ر هدنرزوا یطخ لو ریمد 1

 .ارخا زوط هللا بارش روبتمو یسیلاها ۷۳۰

 یگردق مسا «بولوا هدلب تن یی دق ك .ردراو یاج ۱

 هروک هنتیاور كرودود یهیلع» .رد (موشییلل) #

 .یدنا راو یسیلاها ۰۰۰ هدهعدق ةنمزا

 هكننایل بوک هنطبض كرابرع هداطسو نور ؟

 دمب ای و «شانید ینایل كهللا هلتبسانم یالزوک

 | ندنک هبینایارت ندومرااب و هدهووا ر هدنسب رغ

24 
1 

 را م

 یهبصت تک لراش ۰ ردشلاق ی ها

 هننلا كرلن و رارک «هدنکیدتبا طبض ندرابرع
 رضاح نرق .یدیشمردلوط یایل «هبد ن

 هتسامنا نايل ینس رب ًاددم هدشالاوا یدالیم

 .ردرلشلوا روبجم
 باب يا هل مسا وب ی لشرام

 هنتسرب كدەنخ رات ۳۰۹ ند ۸ یسحرب

 و «شلوا فاخ هنلسرام تنس « بو دیا قاب

 . یدیا شفلوا ین زا ندنفررط (سن زفام) روطارءا

 !IE ا قوناک «بولوا دودعم ندهزعا

 .رونلوا ارجا یبیطرو

 وا باضتا هغلایاپ هد ۱۰۰0 ینیککیا
 .ردشااق هدماقم و نوک ۲۱ زکآاب «بولل

 ی.وپتسپ سراپ یغدلسرام تنس رب رکید
 سراب .ردذشعا تافو هدنراخش رات £ «بولوا

 شمراتروق ندنطاست تیاهردژآ ر ینراراوج

 .ردرتاوتم یغیدلوا

 اشم (1. —)N2۲ c٥1 فزوژ

 5 1 ندنبق رشا 8 ا لیوا
 ؟ شلر دنوکهرصم هدنتمعم همنف تیهرب هد ۸

 جاق 7 راد هاو هرات لاوحا مو

 بانک چاق رب ند رع ناسل «یک یتیدزای باتک

 هبیبرع ندهجزسنارف و «هجرت هیهجرسنارف ید
 گافو هد۱۸۰۲۶ .یدنعلآ تقوت ینات؟ تفل ۳

 دسم ريه

 .ردشعا

 ۲۹۵ (2* —(Nareelin تنفس | .ایرام
 - ات ۳۰۵ ندنسب دالبم خیرات ۱ نلسر

 روطارپعا هدننامز كلوب بودیا یلاپاپ كدهنخر
 دا یقعل یران ابتسرخ نایتلتو د

 .راردنا ارجا
 كاي . یدیاش

 سيار ود هدئس ۲ ٦

 لحاس ار (e ۱ ا
 هدنرانک زکد قا هدنتس وج ۱ 5

 تلایا هدنسیقرش بونج هرتمولیک ۱۱۰ كسراپو
 ۰۳ ۷٤٩ «بولوا هلکسا كوو رهش رب ی زکر
 هبط « یسیلاو تکم صو مخ هنوف «ینیلامها
 هنت «یرلبتکم قیسومو عیانصو تراج «یتکم

 هسیفف عیانصو تاسدا و نونف «قسج ر هلیسا

 و قیتساتس ۱ «؛بط « «یسایمداقآ



 رام

 یی څر ؛ یسهزوم لزو 0 یسهجاب تاناب

 «یسهناضتک عساو «یسهاخدصر «یهناخ هوع

 «یسهناخشرض «یسهقاب «یهربخ تاسسٌوم ددم#م

 . اکتسا مسج «یرامتخشر لمکم «یناوت كوب ییا
 «نایتخس « هاش ؛سف «باروح .هلناف «یلام

 هرئاسو اوب « غاب «رکش «ماج «نواص «موم
 دل اما نئانس" «ینراجت كلشیا كب «یرهقرباف

 كزکد قآ «یراهاکتسدو ضوح مساو صوصخ
 .ردراو یژهینایءوق رولاو كوب راشيا هنف رط ره
 مسقنم هبییا هلبراتا هیلتسرام یی و یسا رهش

 .ردراو یراقاقوس زودو شینک كنسیکی تر
 ۱ راشو یرلورتاہت هلبرلا سیلک عنصمو كور ددعتم

 .اپوروآ هدیسهناخهنتنارق .ردراو یسهیموم ینا
RFEرتلکم  : 

 یجعچوا كن هسنارف قرهلوا هرکص ندنویاو سراپ
 1۰۰ نددالیم «بولوا رهشر یکسا كپ .ردیرهش
 ندنفرط ینرجاهم تثیه نانو رب لوا هنس

 هیس اتقا یعقوم . .یدعفلوا سنسآت هلیسا (الاسام)
 "ییلاها «بودیا قر قوجح هدنف رظ تدم را

 ؛شعا ا اهد راهبصق ماطر هدراراوج وا

 هرلیلجات راه هدنص وصخ ترا یارحا هدزک د قآ و

 هلا زکد قیطلابو ه یسالطآ طع ر £2 ؛كرەدىات :اقر

 هڪس وفن ترک هءلسرام

 ۱ یراحاف سل دنا . ىدىاراشمالشاب ى و ردق

 ببرخلو طض ضد یهلسرام مالا ةانغ نالوا

 .یدر اشم هم هد هلنذاع تقو قوح تا « بودیا

 لةتسم تقو یلیخ ر, رهش و

 .ردشفلو ندنرازکم فراعمو ؛شغلوا

 سوناسرام

 هرادا هدیروص

«۶ 

(Marcien, Marcianus) ۱ 

 .روطاریعا مور هینیطنطسق |

 ۰۰ «بولوا دنرل
 بوسنم ههنا رب لوه هدهک ارت .ردشمروس

 نکیآ و : ش#غوط هدنګرات ۳۹۱ بولوا

 عطف «بولب زاي رکسع

 اس وب سود و جک :یدیشاوا

 روئانسو نوسر «هلا بارم

 «هرکص ندننافو ك

 «دارهدبا جوزت ی( هیرطلوب ) یسهیشمه نچ هتخت
 روسج یبیدنک .یدیشلوا لئان هتموکح هلوجو و
 هدر هرو باوح هننادی دم تینا: ۲۰ هلغلوا رب دمو

 ۱ هلیسردنک رلمور یدیشغا روبج هکملکج ینسیدنک

۰۰۹ 

 ٤ مکح ددهنخرات ۵۷ ند ۱

 را م

 هدنس ۷ تلط اش «بو رک هلم هرص هزعا ینسهجوز

 .راردبا ارجا یرایاعرو
 هلوس تنهینایسا Marchena) ) | ۰م

 تنلبلوسو هدنتلایا ( هیابشا یدل ( ۱ هنشرام

 «بولوا هبصق رب هدنسییونج قرش هرتمولیک ۰
Nندرلیلامورو ییارس رب یکسا یا  

 . ردراو یراثآ شم هلاق
Marche ( 1 ۱ ) سا تب هسنارف 

 «بولوا یس هطخ رب هدا ایست | هشرام |

 WN ونج «ونآو ارض «هنوروو یرب "الاعش
 یزک .یدبا دودح هلا هنرووا یخد ًافرش ارث

 هب هشرام یغاشآ و یراقو «بواوا یسهبصق (ترک) ۱

 «هزورق «هناو «بولوا رب » , عفتم .یدیا مسقنم

 هدنلخاد هطخ و یراربم رشو هیع راف «نلفن آ

 هلیتلایا ( هزورق ) هدناهسنل کیدعث .راردیا نام
 .رودیا کشت ییماتءا مق كنتاابا هناو یراقو

 هجالاتا و 1s ۵5 ۱+ ا
aiكنطسو یایلاتا ( ۰  

 *لدلس نينا «بولوا هطخ رب لوس هدنفرط قرش
 دتع هدنسهرا یزکد قنابردا هلترص كنلابج
 هناتسوط اض «هبلیما "الامش «هدلاح ینیدلوا
 .رددودح هلبراهادخ هجورتآ یخد اب وتج هرم واو
 یسرغص ت روی رام تنس ا دودح

 هلب راعس ونحب او هتارحام 9

 ۹۸۳۵ یسهب ًةحاسم . ردعصقنم هاا ٤

 .ردبرق هنویام رب یسیلاها «بولوا هرتمولیک عب رم
 كکو كا یهدنلخاد هطخ وب كنسهلسلس نبنآ

 ی)هورذ
 ,یرلوص . رنازوا یرللوق قوجرب ییغوطهناحاس

 هوتنورت : یراپا ہےاشار ؛بولکود هزکر و یخ د

 «ونزا «هوزوم ها وب شه «وزآ «هدیفوا

 یغاربوط .ردهیکرامو هیلاوثا «ورؤأتم «ونازج .ازیم
 «موزوا «یادنب یتالوصح ییشاب كا «بولوا تبنم |

 :راقچ یخد كا قوچ «بولوا هراسو نوتبز

 قناردآ .راقبج ردق هب هرتم ۷۱۷۰۰

 «بوشتهروک هب هل تاحایتحا یخد رب ونکو نتک |

 رولوا یخد یاحارخا يخ لدهریخذ هکولاح

 ؟ردراو یخد یفاجارخا هتسارک هلبا هزبسو هویم |
 دنرلتهح قاغاط .ردیدام یا نوتبز هلسارش



 E رام
 د

 هیعلشاب هيلع عیانص .ردقوچ یتاناویح رئاسو نویق
 «تایوسنم كوا هز ۰ بروا رم هل
 یاهونصم یک رایش لومەم ندجنونو ریمدو دغاک

  .ردهروک هبهیلحم تاجایتحا قجنآ
(Margate) ( ۰تنک) تهرتلک نا  

 1 ( هسیمات  ا هناغرام

 قرلوا هدنرزوا یسهطآ ( تان ) عقاو هدنیصنم
 رب هدنسبونح قرش هرتمولیک ۱۲۰ كنهردنول |

 للزوک « ولری هد «یسل اها NY 5. بولوا هيصق

 یرلماج زکد و یراح همخذ كاشیا «یراهلاخ

 .ردراو
Margarita ۳ی هد اشما (  

 ( هلبوقنالب ) «بولوا هریزج رب ندنریازج هلیتنآ
 ههروک ذم تبروهچ رار هلبراهطا ( سولامره )و
 لیکشت تلا رب هل-یسا ( هترابسا هوو ) قفل
 هلزافو ر شینک هرتمولیک ۲۵ ندلحاس .رودیا |

 ضرع ۱۱۳۳۳۲۰۳ یجوا رب « بولوا شلرآ
 .ردنعقاو هدیغ لوط ۱۱۳۶۷ ۳ هلا لا 8

 ندهچراپ کیا طوم هلخزرب رب قلا یرهرا "
 یرهبقاط رب زکآاپ یسیقرش مسق «بولوا تراب

 رب هدنعافترا هرتم ۱۳۰ 4سیا یی رغ مقو ۱

 یا هدنلع شینک لاو +۰ یو .ردیواح یغاط "
 4۱6۳ یبهیعتس ةحاسم «بولوا هرتمولیک ۷ ٤

 و دشت ۳۰۹۸۲ یسلاما و هرتمولکم برم 7

 یسفرش مشق .ردیسهبصق نویست و ی کر 1

 4 ہدنسیب رع مق «بولوا اص هتعارز "

 ىلا هدقلجاوس هلتفو
 راسو

 - ایر دیس تاتار
 «هدهسردیا تاالد اکو یخد یمسا «بولب راقبج 3

 هد ۱۹۸ هطآ و .ردکورتم یدمش یدیص كنو

 فشک ندنفرط یسیدنک كبمولوق فوتسیرق
 ردشفل وا 1

Aiy anil ( Margariti 

 لغرام ا  ii 0كن هزورب و

 لحاس قرهلوا هدنسر رغ لامش هرتمولک ه۰

 | یزکر م اضقمقاو هدهفاسم كلهرتم ولیک ۱۰ندر

  ۳هرزواقلوا دارا و مسم یسهلج «بولوا هبصقرپ
  8.ردراو يیلاها ردق

 ریارب هلبرا هبح ات راتفو هغراپ یباضف چ ۷۱

0 9۴ 

 یسیلاها ۲۵ ۰۰۰ انمخت «بولوا بک نددیرق
 ییلک مو دژانرآ یسلج كنسیلاها ۰ ردراو

 .راردروهش» هلرلتراسجو تعاحش «بولوا اسم

 نوتز ؛ځرپ «هریخذ « بولوا تبنم ییضارا
 هدنرالم برق هلحاوس .رولوا لصاح هراسو

 قالشيق نوجا رلنویق .هلغلوا مالم اوه نیشیق

 راقاقو ا هتشب ندهغراپ .ردراو یرلام م

 .ردراو ید یس هلکسا كوك چاق رب ریشانس

 ولم هدناسارخ ( 05 2

 (باخم) 7 1 94 ۱ بم
 طویضم هدنراثآ یویفارفج مدق ناو كانرپن

 مدق ناتو جد هواروم یهدهبرص س . ردیمسا

 .ردروک ذم هللا منا وہ هدنراتآ یتویفارذج

 گران امتسرخ ( .٩۱ ۱1۵۲6 )تنس ۱ « ۳

 هدنخرات ۳۳۰ «بولوا دا و

 هدهنسهدام « وقرام » ]-- .ردشعا قلاب یآ ۸

 HE 3 [. هلروس تعجارص
TN TSوطن ۱۰ 3  

 سورا »و نالا وطنا قدام
 ۱۰ لرو تعجارم هنیراهدام

Nar (( 15  ) ندنرعماج كليجا 

 «هروک هتنیدلوا نط , بولوا ] کد
 .قاعلا هسورط) ندنو راوحو ؛شلک هابند هدهقر

 هنسدن؟ هدامورو ؛شهزک هددتدعم كنو «بودیا

 هنسهسخ ندم كهقرب هدمب .یدبا شا قاناجرت

 ؛ شلوا لوفشم هلتعصل و ظعو «كرهدنک هرصمو

 ۳ اسداک رب هدهبردنکسا هدرا ۰۲و

 تا ییا ( سیبارس ) هدنخرات ۸ .یدیا شتا

 .ردشفا وا لتق «بولتوط ندنفرط رایرصم هدئس

 لیجاتا .روللوا ارجا ییطرو هدن ۲۰ كاسي

 یسهدرک ر رح كيو ىر كنەدوجوم ةمبرا

 ییدمروک ی ( مع ) یسیع ترضح یسیدنک «بولوا

 هرزوا یکیدتیشیا ندنرغآ كسورطپ درج «هدلاح
 هنس نوا ند ) 2 ( ییع دوعص «كرهدیا طض

 كنوام یک | .ردشل | هلت هدشنانو ناسل هرکص

 و یر صمت كلبجا ینیدزا

 تعحام هثسه دام 4 ولو 21

 |۰ روس ۱ ولوبوقرام
Margarit) |درلنایتسرخ (  

 اقا یراهزب نع کا هلیسا ر | هترکرام



 رام

 یغیدلوا عباتو ؛شملوب هدنسهبصق هح وطنا كنس

 یافیاکت نائاوا هدنقح ى كرت ی یسی٥ ند

 لزوم .یدشنلوا لاق نوهکیدتب
 . راردیا اجاق

 لارف و یسهعاارف هچوقسا ییعطیا -
 هد ۱۰۹۳ «بولوا یسهجوز كلوقاام یجچوا
 ردشعا تافو

 ودنس ۲۰

 لود ایوروآ راس هلا هراوااو هسنارف --
 . ردشلکن یداق چاق رب هلسا وب یخد ندنرلهصاارق

Iles Marquisesطع  

 نر 5 1 هزیکدام

 " هلا Veo «بولوا را هطآ مقاع را مبا

 ۷ ۳ ۱:۳۲ هلا ۱۶۱و یلونج ضع
 «بولوا مقنم هقاط یا .رارولوا دتع هدنرهزآ

 یبرغ لاعثو «شب مقاط یهدنتج قرش بونج
 . ردبکص ندهطآیدب یخد متاط یهدنفرط

 هرتمولیک عب ص ۱۲۷: یمهیتس ةحاسم كنعوم
 یراکوس كلا .ردنرابع ندیشک  ؛ یسدل اهاو

 یسهلج .رد رلهطآ(۲وا اویه ) هللا ( اویم هقو )
 . ردتلغاط كي یررب «بولوا قد هنر < یضارا

 هرح لحاس یراکتا نالوا برص كب كنب راغاطو

 ندنرابصنم كنراهرد زکلای «بولوا دتع ردق
 هب نکس لباق ردق هیراقو زآرب قرهالشاب

 «هدهسیا بیطرو قاحص یرلاوه .ردراو یرالح
 راب كراغاط . ردمالغاص « هلغل وا زا یا و

 كکا خاش « بولوا قوج رلجاغآ هدنرلبداوو
 یرهویم یکر نو و یزوح ناتسدنه «یجاغآ

 .رونلو راعشا نالوا یغیعت رادم اتکی كنيلاها

 یخد راجثا ضع یک یدجخآ نو ويلو لاقترو
 ء٬زوم لاها .رددم لوا لاخدا ندنف رط رایلاپوروآ

 یک یشماق کد «نوو «هنات یلئاط سا

 ندنلوخد كرلزاابوروآ .رارربدشبس ید ریش

 كچوک هللا هراف مون رب یناناویح كراهطآ و لوا
 «نوبش یدع «نکیآ تراص ندزوموط سنج 2

 ااو ینهلما تاناوبح اوروا راشو, کا
 یفیلاب هداحاوس « بولوا زا هدیلارثحو روط

 ۰ ردقوج

 هلرایبتیهات «بولوا ندنسنج ایسنیل و« یسیلاها

۰۹ 
 . هيدق ٌةطخ ( هیدیسپ ) هدیاوطانآ یسیجنرب «بول

 هرتمولیک ۷۲۳۷ ددنکشاط «بولوا رهش رب یرک

 .بسانتم «تسردنن .ردراو یراهیسنج تبارق
 .تیلباق « بولوا رلمدآ لزوکو شابب اتداعو اضعالا
 دكرهراع؛ 621 ۰ ردراو ید یراداد-هت-ا و

 1۹4 رل هطآ و .ردهدقلاز | هک دتک یرادقم

 فشک ن دنف رط ( هنادنموراولآ )یهناپ-ا هدنخشرات
 تراز ندنفرط قوق نادوبت هد ۱۷۷: «بونلوا
 (رآ و یتود ) یلاریمآ زسنارف هد ۱۸4۲و ؛شفلوا
 ردشفا آ هنتلآ قعبات هسنارف ندنفرط

«ayy ) ۲ ) 0ال  

 كنتلايا هنافرف ,ES زالیکرام

 قرش هرتموایک ۵ كدنقوخو هدنسیقرش بونج
 هدنساورا كر هجماب هدیفاشا اهد قرهلوا هدنس ونج

 یرب 1 نادص هاش ) نالوا دیدیا هدرلهوقو

 ٩٩۲ هبا یلاعش ضرع :۰۳۲۷ هه" و هدنرزوا
 هدنزک تا هنافرف .ردعقاو هدیترش لوط ۷

 ۲۰۰۰۰ «پولوا هدمقوم رب لزوک یاوهو
 .وخ «هدنرلطبض یکلع راسور .ردراو ییلاها

 «هدنر اکد تا ذاخشا رک یرمشو «هلکر یدنف

 رب یی هدننونج هرتمویک ۱٩ كنعقوم رهث کسا
 اشنا هداروا قموکح راود «بودیا شا هلع

 - هزا یسکسا هلدیدج ےق و كرہش .ردرلذعا

 ؛ردهدقلوط هللا هينا هنوک ندنوک هفاسم یکهدنس
  هفرط ییآ ره هعلق نیتم رب .هلیمسا ( رازمراب )و
 «بولوا ثحاتو تراس یہ لاها .ردهدتفل و کاح

 یرلتیاوفشم هعاشاب ۱ هلآ یسراف ناسل
 شعب و هودو كبا هلا قاناواب

 ِ هرارلا نازم .ردراتعنص ی
 ۰ رفصلا تحت نشیت و « راقبح ردقههجرد ۰

 i ۲ د رب یکسا فی ؛رتیا ردق کرد
 .ردروک ذم ہلا (نانیفرع) هدنراثآ مالشا نوف

 هدنلخاد و ی-وپت ۱۲ «بولوا کسا كپ یروس
 یسهعدق هنا ضعب تقد راظنا بلاح هج رامعم نف

 .هردنکسا كو یقاطرب كرنو ییلاما .ردراو
 نددنه دارک : اهج یهنودک ام « بودیا فطم

 دقتعم هنغيدلوا شع ها تافو هدرهش و هدنندوع

 E Sy داردنکسا «هدرا هسن

 : ۹ تبذم كم یراراوج

 ]نو

 مد تاحوسنم



۰ 
۲ 
۱ 

۲ 
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 «بولوایهار .ندشماشات هدیدالیم نرف بنگر

 درط نوعفیدراتبج ندشاب یی هبهار رب نانلو د

 یر ‹كارتشالاب هل رب هدنمسا نودرک < «قرهداوا

 هدیسیمنکیا هحور یسیجنریو یا رش یرکیدو ريخ
 داجا یلوصا تان رب « هرزوا قلوا مک اح همج

 رلعبا قوچ رب هدنارباو ماش «رصم «ایلاتا « هليا

 .یدباشل ول هدرابتعا یهذمتفو ییخرو ؛شلو

 كێەسنارف ( تهتسهن06 ) | ۰

 و هدنتلابا هو راغ عم تول ۱ هدنامرام

 قرهلوا ه دنسدب یف لامش هرتمولک ه٥ ك( نژآ )

 هبصق رب یزکرم اضق هدننیع لحاس تبهنوراغ |
Eیسلاها ٩۱۱۰ «بولوا » 

 .ردراو

2 
 یرآ هش رباف شعب و یتکم

 هدایلاتبا ( ۱۱۵۳۵۵۵0 )

 هدنخرا ۰ « بولوا هرق رب هدنسنقرش "

 دوس یرلقدنارق یثراق هرابلابرتسوآ دل رازسنارف

 .ردروهشم هلن رثظم و 8

 ی ۱ اب دا

 م ربا ( هنیس ) هدنتهج
 و هدنتهجبونج كنتلاا هنرام یراقوب «بولوا رهن
 هب یب رغ لاعت :هلناءنهدنرقیمبانم هلزوم هلا هنّژاس
 هدعب و یبهروک ذم تابا «كرهدیا نایرح یغوط

 وش ندنسهروا یتلابا هرام

 هرتمولیک ۵۲ ۵ یسارحم

 . ردهرتمول بک عب رم ۱۲ ۱۸۰ یسهضوح وا

 ۳9 ًاضعب و ٦۰۰ و ٠۰۰ هدهنا هدنناضبف
 هدنع"وم قاقاروق «هدهس رکود وص هزتم بک

 ردقوح یرلمب ات

 ق هتشب ن دق دلوا لودح چاق رب هدنس

 یخد یلودج كوي رب ردبا طبر هنسهضوح (نېر)
 . ردراو

 | اضعيقحو ۱۵ و ٩ یرادقم كيوص ییدکود

 . ربا ردق هبهرتم کم ۱۹۹

 .هرا یرلها هلسب دنکو یاسفا كنسارجم یدنک

2۹۷ 
۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

 رام

 هاب هسنارف (060. 2 ات

 «بولوا نالا نم ی لاعا
 هردشغآ وا هی هلیعسا 0 e ندنسهتروا |
۱ 

 هنرام عم هنیس 2 « هیوأو هنرام یراقو | ا ونجح

 هزوم ا «هندرا و هنسا هنب الاعش « هنسا و

 ۸۲ ۰ ۶ ید هیعتس هام «بولوا دود هلب رلتل یا

 ۰ ردیشک A یا اهأو هرتمولیک مبع ۱

 «بولوا قاروجو یریشات هدنتهج لاعث یبیضارا |

 هعونتم تابوبح یلالوصحم .ردتبنم هدنتهج بونج
 وم « بولوا ترابع ندنعاونا كرلهویمو هزبس هللا
 لزوک « هلغلوا دودعم ندنسهطخ همنایماش یعق

 ندنرلسنج زلم و سونم . ردراو یرابارش
 - ردراو ینیلاب هلیناناویح وآ یلترثکو یرلنویق |

 أ

 ارس یه ۲ 57 هلناو :هلباخ وتم ل تخ هيلع ميان
 را « بّولوا ترابع ن 9 e ی تنهردناسک] ۲ و هدنساضقو

 كا . ردتاجارخا بارش ندیا لکعت ینمضعا مق
 میانص و تراح «بولوا ( لعر) یربش كوي

 نولاش) یمهرادا کم « « هدهسیآ یساروا یزکس ص

 مقنمهباضق * تلاوا «بولوا .یبهبص (هنرامروس
 .ردیواح یاد 11٥ هلبا هبحأت ۳۲و

 Dép. la ( یلایا ا
 قرش كێەسنارف ( 2۵۵

 هنؤاس یراقو ًاونج «بوا وا ندتنالابا یم ق لاعش

 AY AT 0 | كنتلايا هنسا « هللا قش

 ۱ ؛قرهراب یتلایا هنرامعم هنیس هدعب و ىنسەشۆك رب

 « هلرو ص ندنسیضارا هدكنتلاا هزا وا عم هنیس

 ندغاص هدنفرط تسوا كسراپ و هدنتلاءا هنیس

 ِ رولکود هنغامرا هبس

 هب ( هبزرد تنس ) ندنساقتلم «بولوا هدنفان وزوا"
 .اص هئافس مس یاهرتمولک ۳۸۶ نالوا ردق]

 . رددودحم هل رلتاایا ه رسوو ید قرش هحاسم

EAS 
 ها وغر و هلباهنایءاش .ردراوییلاها ۲:۳ | ٥۳۲۳

 . رد کم ندنرهچراپ رر, كنیلهطخ هنویل و
 .ةوواو یرلغاط كسكوب «بولوا فلتخم ییضارا

 .ردقوج یراراکس هلراقانناقو هرد .ردراو هدیرل
Llهدهسیا قلشاطو قلموف و 7 » 

 و هزبس هلیعاونا ابوبح «بولوا شفلشیا لزوک |

 د ربونک ۰ لادرخ «نلاشو یمولرد ره كراهویم

 ؛بولوا هعقوج هدیرلنامروا .رولوا لصاح هرئاس
 « نویق «ریغیص . رونلوا مطق نودواو اک
 .ردقوج هدیرلیرآ هلیسهلها تاناویح راسویدنه

 هرئانو یثاط یاب ٤ 0 ؛ ص ص هلن دعم ريم د

 هکلبجریمد یمیانص هجلشاب . ردراو یرلقاجوا

 هيغابد داوم «باروچ «هلاف «هرئاسو قاب یتلعتم
oV 



 و

 مقنم هاضق ۳ تابا .ردترابص ندنلاجا هراسو

 .ردیواح یهرئاد ۵۰ و هیحا ۲۸ «بولوا
 .اواسن ار و ناتسرامخح 5

 وا ره 1 7 ۳ ۱ سودام
 «هلن امن هدنرقیمباثم ( هنولآ ) ندنلابج تابراق

 تبان و هیلونج برف هدعب «هبیبرغ لامش ادتنا
 ولک 2۲٩ «هلنایرج یرغوط هیلاعش برغو هیرغ
 مبات ههنوط ندلوص < هرکص ندنابرح كلهرتم

 ۳۹5۸ یسهضوح . رولیکود هنر ( هست )

 «هدهسیا قاغ اط یمظعا مىق ۳۳ هرتم هولیک بم

 . ردیف هتاف ریس ی-یلک مق كن شارع هدب

 « سوینارآ : یرهعلشاب «بولوا قوچ یر
 هلبع-ا ) اہنارآ ( ندنسیدنک .ردلهرتساو ولوکو ک

 ۱۲۰ «هلنایرج یرفوط هونج «قرهلبرآ لوقر
 هن رلقلف اطب كن ( هسی ) هرکص ندنابرج كاهرتمولیک
 ۰ ریشب راق

(Maros Torda) j۱ ام  
 یهدهناولیسنارت كناتسر | هدرو سورام

۱ 
| 

 هیراقوب هرتمواک ۸۰ ندنبصنم .ردشعءای كلتفچ |

 | یراقو كن ارم سورام < بولوا ندننالاا

 لم EYE یسهیعطس هام .ردنواح یم

 .ردراو یسلاما ۱۵ ° ٩ ٠٠ بولوا هةمراكا

 ۱ کی شا شب «راجم یسهداز ندنفصا كنسب اها

 سورام ) یزکم . ردنامور یروصتو نالآ

 . ردیسقنم هباضف ۹ تلایا «بولوا ) لهراحاو

 | ییهراساو سودرام
 تس رام ( ۱۲

 | هدرو سورام نایبلا فن آ هدنسهطخ هساول.بنارت
 دداتسنامره « بولوا هبصق رب یزکم كشالابا

 یر سورام و هدنسیقرث لاعت هرتمولک ۷
 یرشثک ۱ «بولوا هبصق رب لزوک .ردعقاو هدنرزوا

 ۱۲ ۸۸۰ «هرزوا قلوا نامور یروصقو راح
 یسلامها

 یواح یدلح ۰ « یسهزوم « ی.اسیلک

 «هریخذ «هتسارکو یسهقرباف نونو «یبهنافت
 - ردراو یتراجت هرتاسو نونو «بارش

 شک االس دل بل اب ور وا ( ۱۲۸۲06 )

 یراکدرو ۳

 ۔هدام « یصذا برغم هو « شا

 . ردهدنرلهدار هرتمولیک |

| Maros-Vasar- ) 

 یجندب «پولوا ندندافحا رللهکیتفو ینایرس یکسا
 | رر منصم «یسهعلق رب نیتم هدنتسوا «

۰۹۸ 

 اس رخ(۱٩. ۱۲۸۲۵۵) - تنس | .
 را e 3 تنم | نورام

 هدماشو ؛شلوا لخاد هنابمر قبرط هدنسپ دالبم

 رب هشاب «بولوا یوزنم هدغاط رب هدنرق روص
 تافو هد ۳۳ .یدبا شمالیوط هذمال قوج

 ارجا ینسطرو هدن۱؛و هدن ٩ كطابش «بودبا

 یقیرطب هروس یغد نورام رب رکید- .راردبا
 - ورامو ؛ شماشاب هدیدالبم نرف یک دب «بولوا

 .ردشلوا یر كراب
 هدسونح یانق مآ ( ۱ :

 TTY ۳ | فورام
 هردفامریا رب ردنا لیکشت یدودح طخ هدنسهرآ

 و ینایرج « بولوا لومم زونه یمبانم هک
 هدلڅ برق هنیصنم .ردهلاعت ندیونح هرزوا تیم

 یریمدلوب رب هرزواكقلشيا هنیمرم قلود زنارف

 رس «بویلوا یغاشآ ندهرتم ۱۵۰۰ یغاتب ردف
 ندنبصنم .ردقوج یرهطآ و «ردلاص هئانس

 ترد یغات هدردق هیراقود هرتمولیک ۰
 هئافس ریس هدیغاشآ 5251 هرتم زوشب

 ( مایووس ) هلیسهطساو لودج رب ییط خاص
 ۱۸۰ ینو كنسارم .ردبا طالتخا هلنغامرا

 رش لحاس (E ام
 EE رو هدنسشراق یسق یو ود

 لحاس داروموق كوس نالوا کوم دلا كنىرب رازح

 .ردهلکساو هبصق كجوكر طاح هلروس هدنسی رغ

 نابتسرخ هروس ( »185 ) ۱ ۰
 هدنانبل لبح «بولوا ندنناماج راس ورام

 رلنو .رلردنک اس هدنراتهج سلبارط و توربو

 هن راب دنک بت هاررب هدنعا (نورام) هدیدالبم نرق

 : یرب ندتفو وا «هلکغا عضو هسهذم نناوق شع)

 دق هئره . وا هم ورام هلتسن اکو

 رويدا لامعتسا ید یاس فارس هدرلنییآ ضمب

 بوشلب رع یرب ندقوچ یرایدنک «هدهسرا

 امو موامو «هدقناوپ ملکتم هلال یبرع فرص
 ؟ دنیک هد هرع تاداو مولع «هلغلوا یرالیم
 از یلاعوقو بلص لها .رردهدکغا قرت



 رام
 تارف هنب رار امط «قرهنلو هدنابسانم هلراکن

 «هنرزوا طالتخا و و ؛شمشیرآق یخد ی

 نایاب «ریارب هلمتفلاخ هدهبنم شعب كنب رابهذم

 . ردرلشعاط یسهمناحور تسایو

Iles 112112 5 | 

 1 e هایرام
 .ازح هندماف «بولوا قمه هم رازح رب مات ی

 هنیلوراقو هدنسیق رشپونج كل هوم « هدف

 ضرع °۹ هلا ۱۳۶ قرهلوا هدنلامش كنریازح

 - هرآ قرش لوط ۱۳۳4۵۳ هلا ۱۲و ل
 «بولوا هدننروص ثكنووار .رولوا دتع هدنز

 یسیونح مق ؟ ردم ندم کا

 یسلاعش مقو « ه دتع «قرش لامش ندی <

 و .ردت رابع ندهررزح ۱۰ دتع هلاوث ندو

 E ۱۱:۰ یسهیعطس ةحاسم كنع |

 .رردنوکس« هلا لاها ۱. ۲ «بولوا

 یخو ندرلو ۰ بولوا رایی وس یار
 هجضارا تعیبط .ردسوفنلا ریثکی سهطآ ( ماجآ و غ

 -ه دن ونج «بولوا فا اخ هنیررب قاط ییا روك ذم

 هنبرلعافترا هرتم ۸۰ ۰ رلیکهدلاعثو قلا وزود رلیک
 هبناجم *یضارا راکهدیونح .ردیواح یرلغاط ردق

 ترابع ندهبناکر *یفارا جا دی ندهیساکو |

 رلناکر ضمب ناشفا شنآ موبلا هدرلنون «بولوا
 .رولو عوقو قیص راهلزاز و ؛ روینلو یخو
 كنئانس «بولوا برصو قلابق یرالحاس كنك ۲

 .ردزآ یرلنایاو ؛ردلکد یلشیربولا كی هنسهعشانب |

 تاهرارخا نازيم «بولوا مالغاصو لدتعم یزا

 یراقو زآ ندنوو رد ۷ یهیطسو ةجرد

 رروس ردق E 11 ندنارب زح .شا ایو «راقبح

 ر, ردنا ارحا نم کج هدیآ زکس کندو روا 1 ۱

 یرارو هدا لولا .ردراو یرلیسوم قاتاروق |

 صوصلا یلع و هنریازج ایسآ هجاتان .ردلتدش |
 هدیرلعو شعب «بولوا هاشم هنر هطآ زیبای

 مر ۰ .ردشفلوا لقن ا ندنفرط رالوسابس

 كن راهطآ هنیرام یرب ندنکسا یعماق رکش 0

 یزوج ناتسدنه .ردندنسهصوصخ تالوصحم

 (لیفبا ) .ردقوچ هدیرهرثم راجثا هباشم اكوا
 یخد ندجافآ رب یلتبنایطو ترس تب رونلوا ریمت

 بوذا

2۰۹۹ 

 ۱ وس نولاق هدنرس| (اعر) :ماتسک هسا

 رام

 یجافآ عور ررو هويمر ی دغمو ذیذل كب ہدنکاک

 . ردقوچ یخد نویو لاقترو .ردراو ید
 رایخ «زو راق ؛نژاق «قوینام «ژاقاق «هناتب ؛رتصم
 هنر از ج هنيا وراق هانا وبح .رولوالصاح هدهراسو

 زکااب ندا ندهلها تاناویح «بولوا هاشم

 ندنفرط رالویناپسا «نکیآ راو زوموط سنج رب
 ؛ شفلوا لاخدا یسهلج نام كنتاناویح اپوروآ
 لاها كراطآو .ردشمک هنلاح یان اوچو
 (وروماش) بوسنم هنبرلتیسنج وتب رةنو وناپ یسهیلصا
 هدنفشک كرازج «بولوا موف رب فدرعم هلا

 تاغ ین رالالقتسا . رلبدیاهدن راهداری ۰ ٤۰
 ندنزوب هرادا ؛یواسم كرالو ناپ سا بودا

 ندنوک «بودا باف ینراتراطش و هثشن یسا

 ۱۷۱ ۰ هلغمالشاب هغلازا یرارادتم هنوک

 تقو وا . یدیشلافین؟ ۰ قفا هدنخرات

 ریبعت (لافات) كنبراهطآ هنیپلیف قموکح لویناپسا
 هناب رام « بورتک رادتم ر ندنسلاها نانلوا

 هلرالومنایساو هلرلبلرب رانو هلک ا ناکسا هدنراهطآ

 -وماش قجنآ .ردرلشمالشاب هفلافوچ قرهشیراق
 یبرلشیا تعارز «بولوا رامدآ ناقشیلاچ راور
 ندنرللاح و لبنت یاهاییدعث«نکردنا ارجا یا قوچ
 هنرزوا قیزاقو رلتفابق 7 | . ردرامدآ سوأم

 ه.دهسنا شمال نوتبسد را هاخ هدزرطکسا ینبم

 هک د تیک هناخ هدنز رط وروآ و یفایق

 مماط رو یندم هقدلوا راوروماش .ردهدقلافوج

 یکسا یلاها ییدعث .رلیدیا كلام هتامولعمو میان

 «كاموچ قانچ «بودووا ینراتعنص وروماش
 شم ندفایلا و قومابو كلوب «نایتفس « ريصح
 .ردرلشع رکوا یلامعا هراسو نواص «تاحوسنم

 لوبق ینلنایتسرخ «بودبا كرت هدینرابهذم کسا
 یدنکن الوا و ندلاغات هلا وروماشو ؛شعا

 یخد یه! وناپسا ‹ هدهسراروباس هدشرلناشل

 .ردهدکعا ممعت هکدتیک ناسلوو ؛ردراشع رکوا

 دم روپشم هدنخ رات ۱۰۱ ی را هطآ هنابرام

 هبناپسا یکم داش مآ «قرهنلو فشک ندنف رط نالح
 كق رط یه دنسءه را ی راازج هنیبیلیف هلرتاک قسم

 رب قاود هناسا هد ۸ « هل فا و هدنرزوا

 تحت یرازج و هلیتلالد كنیرنویسیم توزج
 لوبق نسح یراویناپسا رایلربو ؛شلآ هننکح



 رام

 مایق « هجنروک ینهتیس تالماعم « نکیآ شما
 یراکدنبا هلرلاویناپسا یناس هنس زونوا «بودیا
 .ردرلشلوا فلتو وع "الماک ناههدرلهب رام

 كالام هاا زار 0 ۵ ۰

 .وکح Wk ا n هنایرام

 .ونج قرش ه مولک ۸ كټ (ونر وروا) و هدنتم
 .ردراو ییلاها ۷۰۰۰ «بولوا هبصق ر هدنسچ

Maryport (۱فیهرتلکدا )  

 هدضلتنوق ( دنالربمرک) ]
 ۱۷ ۰۰۰ «بولواهبصق رب خا یزکد هد

 تروپرام

 | ریمد « یرلهقرباف تاجوسنم قوماپ « ییلاما
 روکو یرهقراف هنیآ رومشم «یرهناخکو د

 .ردراو یتدعم

۰ [ (andاMary)هدیل اهشیاشمآ  

 هقرش ريهانج تیعمتج كلام ۱ 0
 ًاقرش 2 «هناولبسناپ الامت «بولوا یرب ندنس

 اونو ندنف راع قرش بوح «اینیجریو یبیط

 راوالدو یسالطآ طع رح یخد ۳ ؛اینیجر و

 یریبک جلخ ( قیازج ) .رددودح هلراتروهچ

 ینسیضارا كتبروهج و قرهازوا هلامش ندیونسج

 هلیسارجم نیربن (قامونوب) «یبک ینیدربآ هبییآ
 .ودح یونج قرش ید جی نوزوا یهدنیصنم

 (قیازج) هلیسارحم روکذ مرهن .روهدیالیکشت ید
 ینوتب تهریزج هبش ندیا لکشت هدنسهرآ یصلخ
 ۱ کد یهدنسهرا یسالطآ طع رحم هلبا مس و و

 قنرومهج دنالب رام یمق هتروا كيهرزح هبش

 لاعش كەر زج هبش یجکیا و «بو دیا لکتن

 «شعا لیکشت یتبروهج (راوالد) یعق قرش
 قالا هنتیروهچ اینیجرو یجوا یکه دنتهج بونجو
 ° عع هللا ۳۷ هه" لهجو و .ردشقلوا

 لوط ۸۱۳ ۰۰ هلا ۷۷۲ ۲۰ و لا ضص

0 ۶ 
 ۱۰۲ ۳۹۰ ییلاهاو هرتم ولیک بم ۱ 1°

 یک ۲ هنشاب هرتمولیک مب رم رپ هک« ردیشک

 یرهث ( سیلولانآ ) یسهرادا زکر .رویشود

 «ردی رمش (هروبتلاب) یتهرومع# كوب كا «هدهسیا

۵6 ۵ 

 | نوش «بولوا یرهش یجندب تبع كلام هک
 .ردنک اس هدرهش و یڻلث رب كنسیلاها تبروهج

0 

۶۱۰۰ 

 ییضارا كتبروهج وب ید یرهش (نوتخایشاو)
 «بونل و هدنا أ

 .. فنر
 . نالوا یسیموص زکرم هستم كلام نوتب

 ِ رتشء رار هلبراراوچ
 هدنتعسو هرتمولیکم ب س ۱۵۵۰ نانلوا ذاخنا یساضق

 ب

 ا قالا ییضارا .رودیا لیکشت )صد

 هل رالوق ضعب ناقبح ردق ههرتم ۱۲۰۰ كنلابج

 ضرالالع «بولوا ترابع ندرهردو رایو راهووا

 هن ره .ردنرابع ندهبرا فلت كب هجنرظن ُهطق

 لحاتس رادقم رب یخد هدیسالطآ طی رحم ردق

 . قیمها هعهام دیص زکلاب كلحاس و «هدهسیا راو

 ( قبازچ ) یابح نایرش تتکلع لصا «بولوا

 لو زیکد رب دام ردق هلام ند ونح هلیعسا

 هفلتخم نافس اماد هک« ر دعلخ نارآهکیا یت کام

 هتکلم هنب هدنفرط جا كنو .رونلاوب روتسم هلا
 كو ب یخد یرب قامو وب نالوا د٥ هجو

 لشاب قیمها تیوب « هدهسیا تابح نایرش رب
 ام . رددناع هوتفنشاو و هنکرتشم ءاضق اسمولوق

 یخد یلاچ جاقرب رولکود هربنو جلخ و كدنالب ر

 .رردبا اوراو قس یتسیضارا «بولوا

 « بولوا قلنامروا و قلغاط ییرف مىق
 ۶ .ردلاسمف ندطبرفتو طارفاو ترس یساوه

 هلل رالوق زباسح یجلخ (یییازچ) هسیا هدنسیترش
 لیدعت قوچ ییاوه «قرهلیقوص هنجما كراهرق
 «بولیروک ریفت هجاوه یخد هونج ندلاعث .ردبا
 ندنسهیلاعت راطقا فنهعمتجم كلام یبیلاعش مت

 كلهم كي هونج راطقاو هدلاح ر كحهلس هنلوا دع
 نیما ندنسهبلوتسم ضارما راسو ندنراهنیص

 .«ربرتسوکز وہ انایحا ضاماول هدنسیب ونج مق «نکیآ
 هرارطانازیم نیشیق .رولوا لصاح قوماپو مترو
 ه حرد Yo نزاب و «رشا یغاشآ ندرنص اضعب

 کر ب هدهنس وا ۳ اذه عم .راقبح ردق

 رزوب هجرلیآ یجتلخ"یسازچ «بولوا ضبق یلتدش
 هنحالصا «بویلوا تبنم كب یغاریوط .ریااق هدنتلآ

 ا رولو تما قوچ یخد
 .رولوا لصاح هزبسو هوم «نولوت «یادفب « رصم

 صو مخ هتک و لوصح ىلتيمها كلا نكأ
 -ازج).ردنونوب نیمشت یلثم هدر رب هقشب بولوا

 هغابم ولب اف عون رو هبدبرتسا لوبتم كب مدزعلخ قم

 هدنجارلبطوت كرکو لناج كرك ندرانوب «بوقیچ

 هیبمولوق دك



 ا م

 .رونلوا جارخا رادتم یلتیاک كب قرهلوا ظوفح
 ۱۳۰۰۰۰ ۰ یسهیلها تاناویح

 زوموط ۳۲۵۰۰۰ «نوق ۰ 1

 روک «وقنچ «رقاب «ریمد .ردنرابع ندءهراسو "

 «بولوایرلبالبخ یمیانص .ردقوچ ینداعم راسو

 نا نداعم هدنرهش ( رویتلاب ) صوصخل الع
 عاونا راس و هنایجاج «هنب هناتخم تاجوسنم
 .افمکو دو یرناخابد هل هقرباف صوصخم همیانص
 : ردهدکترلبا هکدتکو «ردقوج كي یر ر

 یخد یرلهاکتسدو ضوح صوصخ هنلاعا نام 5

 . رونلوا لامعا نئافس قوچ كپ «بولوا قوچ |
 ذوفن هنفرطره كتکع كئانسو ینرثک كلحاوس

 وا قوچ كب یخد یرللو ریمد « ریارب هلرلعا 3

 بهرتمولک ۱۰۷ یعوطخ عو هد ۱۸۸۲ «بول "

 .ردیجنز یرادقمبرق هنثث كنسيلاما .یدیا غلاب 3

 كنبلاو رب رونلوا باختا هلتدم هنس ترد تكلم "

 کم نداضعا ۲: «بوللو دنس راد تک 3

 سلجم رب کرم نداضعا ۸5 هلینایعا تثیه رب
 ندنفرط لامها رارومأم كوس .ردراو ناوم

 ندنفرط لاو یراکچوکو باضتا هلتدم نيعم 1

 . روالوا قیدصت ندنفرط نایعا تثیه هلبصت

 «ریفیص ۲ ۰
 س
 00 « تا

 .ردنوک اضعا ه هتناوعبم “یوم ساجم نوتغنیشاو "
 | ینقح كمرو ىا ۷ هدناختا كسیر و كم

 . رریقنم هغاس نمی یاتوق ۳ تکاع .ردزاح

 | کاحم ددمتم اضق رب ره « مقنمهیاضق ۷ هچهیلدع

 یلص کاعو ۱۰رلکاح .ردمقنهنرثاود هيم

 -ورب ىر (Marienbur E( ع ز
 ر هدنتلابا غيجناد تك هس غدوشرام

0 ۱ 

 قرهلوا هدنسیقرش بونج هرتمولک 4۵ كەبجتاد
 كن رهن ( تافو ) نالوا وف قرش تهلوتسیو

 «یسلاما ٩۵71۰ «بولوا هبصق رب هدنرانک غاص ۱

 یراجت هزااسو هرخذو هتسارکو ی-هشراف چاق رب

 - ردراو

 را م ۰۱*2۱

(Marienwerder)هیس و رپ . 

 هدنتلایا هیسورپ یبیف كب
 یرهن ( هبیل) و هدنبونج هرتمولیک ۷۰ كغيجتادو
 ۸۲۰ « بولوا هبصقرب یزک قاس هدنرزوا

 « یرهقربف هنیک ام ۰ یرهاکود « یبیلاها
 یس هناخ هتسخ و تم یرکسع و ییدادعاتکم

 .ردراو

 هدهسور ( ]۲۲۱00۲0۱ )

 كنتلابا E لوپ ورام
 ۱۰ ۶ كناغبط و هدنساضق ( یفوردنانکلا (

 ۱ ردر ورام

 كنزکد قازآ قرهلوا هدنسپونجبرظ هرتمولیک
 -اها ۱ ۹۸۰ «بولوا هبصق 7 هدنسرل امش لحاس

 .ردراو یراهقرباف تیمرکو هلغوطو یسیل
(Mariout)هب ردنکساهدرص#  

 كلونو لوکر هدنتهج برف كن

 كل هلوکو « بولوا هبصق قفوا ر هدنرانک

 ینیداوایغاشآ یراوصكربن «ندننیدشیراق یبوص

 هدنناضیف كن و ٩۳۰ ییهطس ةحاسم تو

 « بولوا وروق هلىتقو . ردهرتمولیک برم ۷۰۰

 كلا كرصمو «هدقفل وروتسم هلرلغابو ریوکی حب

 ۱۸۰۱ > نکا هدتمشچ ندارو یرلب ارش ۳

 شعا هرصاح ی هبردنکسا هدنسب دالیم جرات

 راقدنخ ( نوسنیچوه ) لارنج زب-اکنا نالوا
 قرق و « لیوحت هلوک یروک ذم عقوم «هللرفح
 اشاب یلع دم هدعب . یدیشغا قر هب وص نو

 قفوم «هدهسیا شهثیلاچقوچ هنعوروق لوک و
 هوکر ب تاهبصق یهدنراذک -

 ۱ تورام

 .ردشمامهلوا

 اشاب ىلع دک هيلا راشم «هدلاح ینیدلوا مال ۱

 « یثا ندقلوا شل ردیاب هیفیص ر ندنفرط |

 .ردطوب رم هلیسهبمش لو ریمد رب هبهردنکسا
(Marius) ۱ ۱كلا كنامور کا  

 « بولوا ندنرارادرس رومشم ] تگ *
 هاند هدب رق مونیرآ هدنرلخرات ۱۰۳ دالبلالق

 هدنسهرصاحم ( هسنامو ) هد ۷ ء ادتاو ؛شلک |

 هلییعس ك (سولتم) هد ۱۱٩ «بودیا تقابل زارا ۱

 موق سو ؛ شغل وا بانا رولر هد ۷۲۱۲ و نورت ۱



 ا

 هاقرفآ یئراق ه( انروغو ) هدنتیمم كسولتم
 ۱۰۷ ۰ هلبا ماتا یسولتم ۰ هدلاح ینیدلوا رومأم

 هلیناونع سولسنوق هنر كبوا ییدنک هدنخشرات
 . یدیا شفلوا بصن هنکلدئاق _یرفس هیدیموا

 هنسب دنک كل (هتروغو) ( الیس ) نانلو هدنتفافر

 رم قوم هر 2 و هی
 فده هیدسح و نیک ج امآ كسو رام «هدهسیا

 «بولاقهدقلسولسنوق هلتدمهنس شب . یدیا شل

 (نونون) نالوا موجه *یمتهمایلاتا هدنخرا ۲

 EEE هتسررد ؛ناشیرو وج یرکص

 هدنتدوع هامور « هرکص ندکدنا بوانم یر

 «هدهسیا شعوط ینفرط ك (سونینرواس) ادتبا
 هباسآ « هروک یتتبولذم كنفرط ماوع هدمب

 ماود كدهنخرات ۸۸ ند ٩۰ .یدبا شءاکچ

 تک رج کشم هلا ( الس ) هدهرام یلخاد ندیا

 یدتیا مازتلا یرلنایلاتا ؛بولوا فلکم هلکعا

 كماوع ( الس ) نالوا ا یرلن و «هدلاح

 اليس هدنخرا ۸۸ و ؛ شعارق قتبحم و هجو

 قوس یثراق هدادرهم رار هلئاونع سولسنوق

 سورام .یدشلوایادناموق شاب كنودرا نانلوا

 شتتسیا كنا روم هکماکج ندعقوم وب ییالیس
 هلیقوس رکسع هنیرزوا كبامور الس « هدهسیا

 هیافتخا هدنرلقلقاطب ( هنروتنیم ) و هرارف یسورام

 شمن آ هسبح «قرهریدلو ًاقامتم و ؛ شما روبجم
 «قرهنلوا هرات ییبس ًاقامتم كسو رامو . یدبا

 هدنرلهنارو جاتراق تدم رب « هلتلحر هباقرفآ

 بن ( نیس )دنشنایکقرط « هرکس ندقدشالوط
 دنا هیر یر
 یتغیدلوا هدقعشلاج

 هیامور « ربارب هلیتفلاخم تونا «بوک هیایلاتبا
 یدنک یقرهلوا هعفد یجندی و ؛ شلوا لخاد

 هرکصنوکش ب نوا ؛شمربدتاباختنا هغلس ولسن وق

 رام . ردشلوا فلت ندنرععترثک هدنخرا 3

 و ندنتبم كنيلاها ماوع ینتنکم و لابقا سوم
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 | «هلکرادتیشک كم «قرهلآ ربخ

 رام

 بوتاز# ندنتراهم و رادتفا یهدشبلاقوس
 هلتج ییدربدتا هدافتسا ندبرح هنب رکسع قم آ

 راخ برح « بودبا وزرآ یبهبراح امتاد رنو
 یدراریشیل اچ هكا دیلونهقرف ییخاد هدننادقف

 او یفلغوا رب هلپمسا سوبرام هن -
 بولوا روهشم هلیلاجو نسحو تراسج هک «یدبا

 ولس وفهدنخشرات ۸۲ هرکص ندننافو كن دن

 هدهسیا شم هزات ییهبراحم یثراق هیالی-و ؛شلوا
 دا فل یندنک ندنتیسویًأم «بولوا بولغم
 : ۰ یدشم

 رضح هجرلبلابوروآ ۳

 عص»] .ردعسا نلیریوه(مع)مرم ۱ هیدام

 [.هلیدویب تعجارس 4:سهدام

 دعس ترضح (5۱ 0:::21) ۱ ا

 ارام هجرتلا فلاس ییجنرب .ردراو یرلهزب نع

 (رازال)یفیداوا شقلرید (مم) یسیعترضح هل
 داملاقوف ههلا راثم ی « بولوا یسهرشمه

 ارام هرکرب قح ؛ یدبا راو بو تفادص

 دنک « بولاق هلرطعم ءام رب یلتبق كب ینراقاب ۲
 دنس۱۷ كلوا نوناک .یدیا شهالوروق هلیحاص

 .رردیا ارجا ینیطرو 13 هلیس هرشمه
 ال لئاوا «بولوا لرصم ییعکیا ت

 ابتسرخرب هدسدق «نکا ندن را هتفش آ هردنکسا

 اننتسا و هیون و رصات هدنسهرص یسارجا كننب آ

 مخ هلئدابمو تضایر هدناباس ینیرم هم «دارهدیا

 اسم بودیا تافو هدنرلخرا ۲۱ .ردشم

 .رونلوا ارجا ییطرو هدن ٩

iهرتکنا ۱  

3 es ۱ هیرام 
 هل سا ( ۲ ۲۵00۲ ) ودول هبرام یسجرب

 یزبق گنبرنه یجئزکس لارق « بولوا هفورعم

 ندنادناخو ؛ششوط هد ۱۵۱ ۰ هدلاحیفیدلوا

 ۱۵۰۳ > نکیآ هدقماشاب « قرهلوا قازوا

 هناژ) «هدننافو دارآ ودا یکتا یردارب هدنخشرات



 را م

 هب راع « هلبتنواعم كنسهقود دنالربهونروت (ی

 « بولاج هبلغ 1 هبحاص <« هدهسیا شا

 شمربدروا یوس < دلرهریک هلا یهموقم
 بیقعت یرلنا سلور هلا هداما یکاکلوتق و

 قارحاو مادعا رلمدآ اکا قوح كم : «كر هدیا

 ییفوا كتنک لراش هد ٤

 ¢ هدهسلآ

 . ردشمریدتا |

 هیلا یوم شمراو هیبلف یجنکیا
 .یدیشاقیاطتوكرت نسیدنک هج هنتخ هناپسا |

 هد ۱۵۵۸ یدادرتسا ندنف رط رازسارف كن( هلاق )

 «شلوازیافو بیس « یقرهلوا بجوم ىنتيسوبأم
 . ردشمامل اق یدالواو 1

 .وا یزق كقاژ یمکیا لارت ییعکیا -
 هدنشاب شب نواو «,شغوط هد ۱۱۰۲ بول و

 هد ۱۱۸۸ هدشنافو كنیردب «بورتسوک تقادص

 شاوا یلارق هرتلکنا هلیسا مایلیو یجنجوا موقرص |
 یادت هدلاح یغیدلوا كبلوتق یردب یدیا |

 ۱5۹۰ ۰ ردشمرتسوکبصعترب كوب ەدقلتاتور

 .ردشقعا تافو ندنخا هتسخ كج هدنخ رات 3

E 
 هد ۱۷۱۰ 1۳9 هد ۶ یادت

  ۲«هد ۱۷۸۲ و ؛شءراو بورد یجچوا یه
 هدهسیا شلاق هدتفوگح یغار « هن رز وا یلافو تلون «

 |  ۱۷۹۰یجتلآ یلفوا ۰ بولک لح 9 هد
 ؛ شعبا تاکو ناژ

 یطبض ندنفرط رازسنارف 1

 :ردشلک ها ارق

 رار هلملغوا « ه رزوا

 .ردشعا تافو هداروا «بودیک ه هباب زارب ۱

 ی یروطارعا هيل بزار یسیعکیا بس

 هک د هرام انود « بولوا یزبق كيوردب نود ۱
 زنگ ندنفرط یردب هد ۱۸۲۲ ۰ ردهفورعم |

 هلم نود یسهعم# «یقرهنلوادلرت هنسیدنک یفللارق

 موق ص ر دق هب باک هماپور وآ « هدەسيأ شعالناش

 «ندننیدنل و هدههشاشتغا تابش شب لکيم ند

 ماقهزیکترو یزق «هلحارخا یکم نود <« درک

 شهزو لاک نود و ؛ شملس هر دشلرب هنتهوکح
 هد ۱ ۸۵ .یدشعا هداعا نیلا وقو تاماطن ینیدلوا

 غدووقهسقاص یسهجوت یعنکیا ۰ بودیا تان

۱ SNE 

 | هداعلاقوف کوو ؛شمراوهنسنرپ ( ژناروا ( نکیا 8

  (Marie)یخد هدزیک رو هلیساو ۱

  NANGزىرو « هد |

 شمراو هییول یعتل نوا نالوا یلارق |

۱ 
۲ 

 رام
۱ 

 وردب یعشب ییغوا دلوتم نددنانبدرف یار هتوغ

 . ردشل وا یناخ

M, de Bourgogne) ی هن gê 0 نر E 
  فالراش « یرج » یس هفود هبوعرو

 نکیآ هدنشاب ۲۱ هدنخرات ۱:۷۷ «بولوا یزق

 هلغلوا هئراو هن-هعساو كلام كردي «

 كنس هعبنو هننازواجم كنیول یجشرب نوا یلارق
 روطاربعا «هرزوا قوا یسماح یراق هن رل ابص د

 هنالیسفام قودی.شرآ یلغوا كقىردرف یجچوا

 هلت سام و .ردشعا تافو هد ۱۱۸۲و ؛ شهراو

 ابرتسوآ یاام همنوغرو  E OLتدمهلوط

  ۱.ردشاوا عازو برح بیس هدانا 1 رتسوآ هلا هبنارف

 ) / ی هرت را هبر ۳ ۱ .M ۸01۲1606 (— وا ۱

 كە رام یهنوغرو هجرتلا 2

 هسنارف

 روهشهو یزبق هر لیف لزوکق و دیش رآ دی
 رام هد ۱۰۲۱ ؛بولوا یسهررشمه تكتنکلراش

 ؛ شمراو «ییول یعشکیا یلارق

 هدنسه رام ( جاهم ( ییدتنا یثراق هرلبان ام كنود

 تنم لراتف هد ۲۱ « هن رژوا یلوا لوتتقم

 هس ۱ ۵ هلغغل وا نیم هنراما تلف ندنفررط

 غروبنرام «كرهدیا تموکح یارجا هلرادتقا لاک

 شلیا ی یخد ۱

 هرکص هتس شب و

 تافو هد۱ ۰۵۸و ۰ 3

 (۱۲۸۲ ۸۵-۱۵ امن هماام)
 یرو ارعا هبالا ]

 «بولوا یزیق تاهزرت هبرام هللا | وسنارف یجنرب
 هساارف ارخوم هد ۱۷۷۰و ؛ شغوط هد ۵

 .یدیا

 تاضب رعت هجرت ٌهبحاص < ارت سس هت كدح وز

  هفرصمو هریک م یسدنک «بولوا فده هب هدب دش ۱

 لوا اسف فال 42 روح یا «ربارب هلغلوا |

 | ندق دشیا اچ هنس شب «كر هلک هزیک روم تالاب یردبآ

( Marie S:uart ۱ ا 
AEAهسنارف و هیجوقسا |  

 یینشب یرادمکح هیچوقسا « بولوا ی۔هجآارق
 هدنس هتفه « بوغوط هد ۱۵۲ .ردیزق كفاژ

 گنهرام یهنرول یسهدلاو « هلکعا تافو یردب
 ی.هعاارق هیجوقسا « قرملوا هدنتلآ یاصو

 حمل من و
 «بوراو هدهد لو هسنارف هد ۱۵۵۸ و .؛ش ظ



 رام

 هلیمسا آ وسنارف یمکیا ها وما هرکص هک
 | .هعلارقهسنارف هجرت ٌهبحاص «هلغاوا یارق هسنارف

 .اشاب هدکل ر یآ ۱۸ زکلا هک و و ؛شلوا ی

4 

| 
 هتدوع ههبج وق سا 1 بولاق لوا «هرکص ناقد

 و هدقاناتسنورپ رلبل هجوقسا .یدیشلوا روبح

 .دتا مازلایصمت هدننه ذم كلو هسا ییدنک

 دونشوخ ینس هعس ناماوانونم ن دنس دنک «ندن رک
 یهدایابا لود هناپساو طب یبهیزلیس ییرد

 | ( ینراد یرنه ) نانلو یسهدازمه «نوجما كنا

 . یدیشمراو ه«یهچوتسا رب لزوک هدنمسا

 ر هدنمها ( وجمر دیواد ) هلتغص باک هدنتیعم

 یجوز «ندنفیدل وایرح تب «بوناو نایلاتبا چنگ
 هدنکوا یزوک كن سیدنک یو « بوناتصق
 تروص رب ید ( ییئراد ) ًاقامتمو الخ

 تنوق هلیقوشت كنسهجوز ؛«قرهنلوا لتق هدهعق

 یفیدلوا رتاوتم یکیدلرداوا ندنفرط ( لوو )
 هلبا تنوق موقرم تبعلارق ندهمک قوچ «هدلاح
 .هلک | قیدصت ین كراون وب یا جاودزا دقه

 یتسیدنک «بودیامایق رلیا هبچوقسا «نیرزوا كوب
 سيح و ذخا

 ؛بولو لو هرارف « هدلاح یراکدتا رابجا

 زاو ندنبهذم كيلوتف و

 «قرهالپوط یاکداز رام و «كرهدیک هناتسرام
 ضرع هنلهاج كرلنوب ینلغوا نانلوب هدکیشب
 هرام یرهصلارق ندزغآ رب یسهج «هدنکیدتبا |

 ۱ ه( تبازملا) ی هعلارق هرتلکنا نانلو ندنسابرقا

 | ییلاچ و نسح كول تازلا «هدهسیا شما الا ,
 قلا ینناونع یسهصلارق هرتلکاا ۰ یک ییدمهکچ
 «بولوایموصخ هند دیک شاد یالوط ندنسقسیا

 « بویلروک یسهرع كر چه ندنانبشت نانلوا
 عوقوقافنا رب هدنهیلع كتازباا هد ۱۵۸۷ تیاه
 ید نا وتسا هرام هڪل ارق راد هنیک و «هلذلوت

 فه هاضق ماس < هلکهرتسوک لخدم یذ

 شلوا لتفوار لند ( لئداد) +

 یجنریو هدهیچوتسا هلیسا قازیضتل آ هک «یدیا
 . ردشمزوس مکح هدهرتکنا هلبمسا قاژ

 ر دشلوا

 *ووق

 رۇم شعب «بولوا لداعم هلیلاجو نسح هدیمهیلق
 ینااح هجرت ارعشو ابدا قوچر ۰ ردراو یرامشآ
 . ردرلشع | ر رو طف هدننر وص 4مج و

ULUT (Marie Thérèse) ل اد( 

 ناتسراجتو یسهمروطاریعا ل رام
 كلراش یحتلآ روطاربعا « بولوا ىسهجلارق

 یروطاریعا هبالآ هلیمسا ا وسنارف يجر ىجا |

 | سبح ینسیدنک «هلمانتغا نتصرف قلآ ماقتنا ما

 نوعصیلح و شع واع سو, هنس ۸ ؛بو دیا

 ۱۷۵ هدعب . یدشعا داشک رلن ونفلاراد قوج

 رام

 هلرول هد ۱۷۳٣ «بوغوط هد ۱۷۱۷ .ردیزق

 دالوا ثكنبردب . یدیشمراو هآ وسنارف ی.هنود
 شیااط دهملا ةباو ینسیدنک «ندنفیدلوا یروک ذ
 قوچ ړ, هدننافو مقاو هدنخرات ۱۷4۰ «هدهسیا
 ۔رف . 3 یلارق هيسورا «بو دیا رویا ربع دم

 ا ۰ نإ وكلا
 .اع یهدنتمج ( نر ) دار هديا دانتسا ههسنارف

 ۔اریعا یدنک هلیمسا لراش یجندیو هالبتسا نکل
 ردقو هجرت ٌهبحاص .یدبا شا نالعا ینغلروط

 ۳ ) «بولو رام هدتمواقم هرانعشد

 . یدرلشعا نیم هنب راکجهلوا هدنروغوا هزرت

 «بولوابولنم هدهرا ییدتبا هلقردرف یعنکیا

 «هدهسیا شلوا روب هكا كرت ههیسورپ ییهیزلیس
 یرارب ینیداواش آ «بودیا بولغم ینسنر, هررواب
  زاوندنساوعد قلروطاربعا نسیدنک و «دادرت-ا

 نداننالآ یرازسنارف «قاغالاهلا هرتلکااو «هکمک
 دقع هد ۱۷۸ تیاهو ؛شعا رابجا هکنکچ لا

 ندیزلیس هلیسهدهاعم ( لپاشال سکا ) ییدتبا
 وز «بو دیا نیمأت یقس+وروم كلام نوتب هقشب

 تاحالصا 7 ندهدهاعم 7 - یدیا داف

 ا ید لا هیسورپ هدنخرات
 وفتمهسنارف هعفد ول «بوشی رک ههروهشم برا

 هقردرف یمکیا یبهیزایس هنب «هدلاح یغیدلوا
 هسور در هیتسلا هد ۱۷۷۲ .یدشلوا روبح هکرت

 اقم تیاتسما هلملارق هیسور و هلیس هجمروط اریع |

 ودول ها ها «برلوا یضار هتس
 بودا تافو هد ۱۷۸۰ ۰ یدباشا آ هنسهصح
 !دلوا شا جوتن هلبجا روداریعا هد ۵

 ۲3۳ ۰ ۵۰ سرب لا لوا كوب
  یسهدلاو كنطو » حم «بولواهنکاحرب هردتقم
 ؛اموق ص نالوا یناخ .یدیشلوا رهظم هنبقل
 دلوبوثل یسهقود دوس هناقسوط «2۵ب ندفسو



 رام

 هبرامیسهعاارق هسنارف «دناندرف یسەقود هو

 یخدهنلوراق هبرام یسهعلارق لوانو هتن آ وطن
 یدیا یدالوا .

Marie de Mé- ) 

 هن اس وط | سیچدم ود هیرام

 سيج دم رومشم نالوا شمل و هداغل هقود كوي

 یج درد لارق هننارف «بولوا بوم
 .ردیسهدلاو كني ول یحضچوا نواو یسهجوز كنبرنه

 «بولوا هروبشم هلیسیاسدو لیحو هللاجو نسح
 لخدم یذ یخد هدنلتف و «شعا تخ دب قجوز

 ندا دوعق هد ۰ .ردشغل وا همش یو

 رب نانلو یرروظنم «بولوا هیصو هنلغوا یص"
 تباهن «هلکمعا روما ماست هنیلا كرلنابلاتبا قاط _

 رم ( نول ) ا لکو شاب هد ۱۱۷
 ؛شلروک موزا تیدبت ندهنادم هتک روم
 E هحالس نوجا دادرتسا ینعقوم ارجو

 هلاصم ییرطرب هلیطسو ك ( ویلشیر ) روم
 تو «هدقدلوا لیکو شاب ویلشیر هدعبو ؛ ؛شفاو |

 تبان «هلکعا ماود هدسیاسد لامعا هدنماع یخځد

 اي «بونلوا رابجا هکرت یب هسنارف هد _ ۱۹۳١

 ؛شمریک هدهبنولوقو هردنولو لسکورب شرم |
 .ردشما تافو هدرهش كوص و هد ۱۰:۲ و

 هدسراپ «بولوا قارم هیرامعم نفو هسیفن عیانص

 ۳ .ردراو یراتآ 2 یرابارس شعب "
 . lê ما ((Marie-Galante) رب

 ی را 9 هتنالاغ هیرام 
 هیولدا وف «بولوا هطارب كجوک ندنرلنالوا مبات
 هرتمولبک ۲۸ تبدر رج روک ذم .ردتم هنسهربزج ۲

 لاش ضرع \0° o قرهلوا هو قرش

 رودم ناه .ردهفاو ہد رف لوط ,OTA هلا

 ۲۰ ۵ كناع كکو كلا «بولوا زود یسضارا

 5 ردراو یعافترا هرتم ب

 ك یساوھ و یدک یار وط .ردراو یسەرد

 هرتمولیکم برص ۱٤۹ یس هیس حاسم .ردمالغاص _
 الو صح حاشا .ردیشک ۱۷ ۰۷٤ یسیااهاو _

 ندهراس و هزبس ‹«قونام «قوماب «یثماق را ك

 .ردراو هدیرلنامروا هل رار اچ عساو .ردنرابع
 هلکایعیاهدنرازج لیتنآ ر < هلتلبعقیلاب یسیلاها

 .رارینیک یغد

 ۱ یا زکلاب راقآ ماد

 ا 6\>

 0 a ةطبقلا ةبرام
 سق و قم یربمآ هردنکسا ۰

 هشارفتسا فرش «بولوا هیراج نانلوا ادها ندنف رط

 هباند ندنسیدنک م ھارا ترضح « « هغلوا لئات

 ههر ونم ةنبدم هدب رعه لاس یجنزکس د

 ؛ شتا لاحترا هدهنس یت نوا «بودبا دورو

 مظعا قوراف ترضح لامز ةفیاخ یزاع هزانجو
 هجرت هبحاص .ردشزلیق ندنفررط (هنع هلایضر)

 رب هدنمسا (روام) و (نریس) یهریشمه رار هللا
 قاط رب ندکیاو رتسا رب شام هللا هلوک مداخ

 یوبن بانج حدام نریس «بونلوا ادها باوا

 .یدیشلروب جیوزت ه (هضر) تا نن ناسح

 هسنارف (12۲ ۱۵-00 150)

 «بولوا یسهجروطاریعا ۱ هری
 .ردیزق تنآوسنارف یجنرب یروطاربعا ایرتسوآ
 نالوا دقعنم «هد ۱۸۱۰ «بوغوط هد ۱

 هنویلوا كو روطارعا ,هعساضتقا هدهامم

 .یدیشلوا یلغوا رب ندنو هدنسهنسو ؛شمراو

 نالوب كدهنخرات ۱۸۱: ند ۲

 ا ةا سا هدهسنارف هدنساننا تایراح

 هک دو هنر 3 هةفتم لود «بولوا

 شمافوب هدشکرح رب چه
 هنسردنک ندنفررط هقفتم لود .هرزوا

 ندنلغوا هلي جوز و

 قارآ
 ه هسنارف تاوبا و ات قحو «لوبق ییلک* نانلوا

 تکرح و .یدبا شعا وتسلور یراق هنتدوع
 هلمط رثتایح دیق ی هنس هناراکتعاطا

 هنتیمم هلیتفص ادضنک «بولپرو ینلهقود همراپ
 هليا ( غرپین) تنوق ندنرالارنج ایرتسوآ نلیرو

 یدیا شلوا یدالوا جوا ندنو و ؛ شماشاب ۱

 رب زستیمهاو هزحام . ردشعا تافو هد ۷ | ۰ ردراو یرطف هرتمواک ۱۰ : بولوا 6

 . یدیا نداق

 كلام 4 کم ا نالتازام ف و 3 هما ۰
 هدنت روهچ | ولایلس كنس هعمتج

 هدنسیقرش بوج هرتمویک ۷۰۹ ك (نااوت) و
 ی رک اضق هدناخ دم یزفروک هار وفیلاق «قر هلوا

 لیخو یسلاها ۱٩۱۳۰ «بولوا هاکساو هبصقرب

 .ردراو ینراجم گالشیا |
 رومتمذلا تیهسنارف (1122۸71۲)
 نابلاتالصا نع «بول وا ندنلاحر

 ۱ قداذام



 زا م

 «شفل و هدنتمدخ فالپاپ ادشبا « هدلاح یفیدلوا
 یوا قوا .یدبشلوا لخاد هنامر قبرطو

 اب مع تب رومأم ندنف رط اياب هدننامز ین ول

 رظن كويل شیر روهشم هداننا
 «بولوا لان.دراق هلطسوت كوو ؛شعا باج تق د
 شفا وا ما دعا هدنتهدخ هسلارف

 یغنردنلو هدسراپ

 توی .شیرو ؛
 یجندرد نوا «بواوا یناخ هدتلاکو شاب هدننافو

 هدننامز یتاصو تلنهنآ لابرتسوآ و ینوابص كنيیول
 هرادا هنارهام كب ینسهیسایس روما تكيهسنارف

 هدنابراحم یهدننب هیناپسا هلا هسنارفو ؛شعا
 . یدیا شعازف راتقفوم ییخ

 یهسنارف همفد چوا «بونازق یتتهوصخ تاریکو
 یلتباک «بولوا راکعمط كب .یدیشلوا روبجم هکرت
 .ردش اتافو هد ۱۹۱ .یدیشمریدکیرب تورث رب

 ناکداز اذه + داکداز اذه عم

 «بودا بمدخ ق وج هنسقر باب هسی عیانصو مولع

 نانلوا داب هلتتسن 2 یدنک

 .ردراو یاسّوم
 ا هہاچ س ( ۵ ۰

 E ۲ i 9 هرارام

 كرم نالوا یمانمهو هدرحم لحاسقر هلوا هدنبونج

 یسام ۸۰ ؛بول واهاکساو هبصق رب هدنصنم

ESETهدنراوح و ىس هعلف هل روس «یرهصاباق  

 هلتص .ردراو یر هارخ كزعدق رش (هتنونیاس)

 وب لوا كا یرلحتاف برع ندا طبض نسهر زج

 (رزام) هدنران آ برهنوینارفج .ر د رلشمةیچ هب هبصق
 هد ر ندنرلخ راش نیعګ «بولواروکذ م هلیعسا

 .رودباناس یوم توقای یغیدلوا یار طعم

  اتلاق هدهیلع-» )1

 ۔ اضق ( هوونارت ) هكدتلابا هت

 هبصق ر هدنلاعش 0 تاون ارتو هنس

 .ردراو یبیلاها ۱۳ ۲۱۰ «بولوا

 ونرازام

 مسا كنب رهش هبرصق (Mazaca) ۱ دا
 « ردبع دف

 ترضح «بولوا را 2 هدهز رک ۰ ِب

 هدنتفالخ نامز ك (هضر) ناثع ۱ نیحزام

 هلرلب رع نددسا ینو سیټ ین ندنفرط هواعم

 .ردروطسم هدحوتف بتک یغیدلوا شلدنا ناسا

 .E هنس هبصا هرازام یددهیلعس ۱ ا

 مسا نایریو هدننامز هیمالسا تم 2
 [.هللروم تمجارم هنسهدام « هرازام » ] .ردیبرع

| 
 ر اسو کو

7 
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 قرش «یمح قارع اوج «نالبک اض «هلروکذ م |

 es ةطقن ضراالا ملع هک ردب روش لح 1

 . رداکد دو دعم ندن« هلسلس زرلا ۱

 نیو غاب «هلغاوا قوچ یخدیرلپ رآ و یرایک بول |

 .ردراویلاجارخا يکیرد و یوم لاب ؛لابو |

 دناکش لاله هدتسمزآ نرط كا. ۶ لس زرلا أ

 زام

 یا ام نن دع هتبادیع ونا ۰
 i نو هک ات ۱ یرزام

 اا ی ) رزام كنسهر زج هبانص «بولوا
 تب هیق رفا هدنخشرات ۰۳۰ و ؛ شمت ا تأشن هدنس هبصق
 2 . ردشغا تافو هدنشاب ۸۳ هدنرهمش هدهم
 هلساونء « ملم باتک دناو ملا تانک هل

 هک «ردذعا فلات حرش رب رتعم و لوبقم كب
 کو هلشاوئع « لاک الا باتک و ید ضایع یخاق

 اهرب ى لوصلا حاضیا» .ردشمزاب هلمك رب
 راد هناسداو یربتعم فیل ر هلحاونع « لوصالا

 .ردراو ید یرتا چاق رب

 رد گنتنالو زبزملا ةرومصم ۱
 زالوا اول Tapes ۱ درک زام

 روزمقرهلوا هدنسیقرش لاعش هرتمواک ۲ ه كنازوخ

 مالسا « بولوا هبصقرب یزکم اق هدنرزوا یب اچ
 قاط رب هدنفارطاو یس اما ۱۰.۰ هر ندینهراو

 ۲۰۱و هیحا ۲ یناضق 1
 هل ا لاما ۰ «هدلاح ینی دل وا بکر ص لنده رف

Eوا ترابع ندهرئاسو هربخذ ینالوص  

eندنسهیلاعش تالاا  
 لاس رزخ رحم «بولوا ا

 رحم لامع « هدلاح یغیدلوا دت هبرغ ندقرش

 هر ندقرش . رددودحم 0 دابارټسا یخد

 بولوا هرتمولیک ۸۰ یا یطسو و ۲۲۰ یو
 دل اهاو هرتهولیکم برم E Fe ۰ یس هیعتس حاسم

 ۳ r ا

 د یزکر .رویشودیشک ۱۱ هنشاب

 هلا (شورفرب ) یرهروم-م هعلشاب رک.د «بولوا
 .رد (لمآ)

 لاعث هلبرلترص فن هروکذ م لابح ییضارا
 ولیک ه٣ تبانو ۵۰ هجو لحاسو ندنراکنا
 اخ . ردترابع ندهو وا ر نالوا دّتع هدنکرا

 [قنوامد) من هاو هدنرلطسو یسکو دا كەر وک ذم

 عاغترا كو



e 

 ] یلوا هسکو هرتم ۰:۳۸ «بولوا هذ فلت

‘ff . كنغاط ( نايلس تغ ) .ردیرقا لاقحا 

 ) هرم ۰ ك (هوکهاش) ۰ 2 كن ( هوزن

 هب یم قا رع تانهعفترم لابجو .ردراو یرلمافترا
 ۲۸ ۰ ۰ هلمسا (كنخ) یرلکتا یو: نالوا لخاد ۲

 ییدتبا لیکشت هلباب رب قالبچ هدنراعاقترا هرتم

 رحم . ردزواحم ینرلعافترا هرتم ۲۰۰۰ ید

 یامش تنر وكس دم لاج راطولب , ناک ددر
 لصاو توطر هنیرلکتا یبونج «هلک گود هنبراک#ا |
 تبوطر هدنسهرآ قهج کیا هلع ءان و ؛ژامهوا 8

 تاهروکذ م لابج .ردراو قرفرب كوي هجو بو
 راما ندیاقش » ییاردنزام دارهنا ندنرلکتا یلاعش بسا

 دا رلن و یغازآ تلنهفا-م ردق ه ره «بولوا قوح 3

 یوص هدنرلجما ؛هدهسلکد دعاسم هنسموس قوج "

 تیهروکذ م راهنا -ردراو هدیرلنانلو لو للیخ |

 «نیجات «هاکن : یراهعاشاب قرهالشاب ندقرش
 . ردبرارهن رون عبات اکو و زارهاه «لباب «رالت |
 هزکد یژثکا درابنا جوک اهد اتم رنو
 ندزکد «قرءلباب هدهووا لوا ندزالوا بص ق

 لیکشنرلقلقاطبو رالوک مقاطرب شل ربآ هلرااید راط
 *یضارا«بولوا فورم« هلیعسا .(بآ درص) هک راردیا
 هدنب رق لح اس . راردیا لالخا یلاوهو طب هعساو

 كنهروکذم رابنا «هلنلوا هدایز ك قع ك [

 یوقو یستنقیج یارک جهو ردزود كب لحاس "

 ییوص زبکد ندننرثک كراها . ردقوم یرانایلو "
 .رونلو یلئاط ردق هیر با یخ ندلحاس

 قوج یرارومنب «بولوا بطر كب كب یساوه
Eردیلاوقو يلترثك كب یراعتاو تأتابن هيلع ءایو . 

 نالواردق هنیرلعاذترا هرتم ۲۰۰۰ كنلابج زربلا

 «ماچ «بولوأ روتسم هلرلنامروا قیص كب یراکتا
 رشج «یورس هدیغاشا اهدو قادو شید «هشیم
 اهد كناراو هنارماعو ؛روناو هنلتخم راعثا راسو _

 ندهطخو روک نودواو هتسارکردق هنبرف رط چا
 ؛بولیراص راهعضآ یناس هرلجافآ کا . 8
 لیکشت رلقادراج یعیبط «قرهلتآ هجاقآ ندجانآ 0

 قوچ «بوروق ناغوق هدنرللاد جافآ رلیرا ؛ردبا

1 
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 ۔روا یراکتا یاعث نالوا لخاد هناردنزام «هدلاح _
  یرزافوو دیک كنهروکذ م لابج .ردروتسههلرلنام

 | « هلغا دیغاط ندراهغلاطراروماجو رلموق ی راکدلکود

 زام

 یربش یراس .راقآ لاب ندنرلقاراب كراعثا هعفد
 هكجاغآ و هلټقو «بونلوب یرلجافآ امرخ هدنرلهاب
 .ردیورسیغردلوا شف و هدنلحاوس ناردنزام نوتب
 رادهویم راسو ران «مداب «لاقترو نوه «بجنا
 «بولوا تبنم كب یغاربوط .ردقوج لب یرلجافآ

 یغماق رکش «قوماپ رب هلراخذ راسو یادفب
 قشیممرادم هعلشاب كنيلاها .رولوالصاح هرئاسو

 اب یهو یا ۰ ردتلاب با خر
 هقص < ا لالخا ییاوعه یک كد وطر و

 هب لاها رلتلء راسو یرلقل هتسخ زوک «همساتامور

 هدنتس ییعیبط دادعت-اكتکام « بولوا طاسم

 «سراپ «نالباق هدرلنامروا .رارویلوا عنام هنسیفرت
 ۰ رونلو هبشحو تاناوبح ۳ تروق «ییآ

 هرلیکدنه هلریفیص یلجوکروا یمهیلها تاناویح

 ییقیایط كب هتجز «رینیص كحوک سنج رب هاشم
 .ردترابع ندهراسو یک «نوټق «ریکس سنج رب

 .رونلو هلترڅکل ورتو تفن هاندعم ریمد هدنرلغاط

 «بولواهلیس هلکسا وک ابو هللا هیسور هجاشابینر اجت

 هنارهاع ندیراس و « ردصقا كب یرلاو ندهرق

 .ردلکد لمکم ك هد یسهداح کا نا

 درکهلرلبنارا لصا ناند ییاردنزام یسیلاها

 ناردنزام لصا و کرم ندنریاشع ناکرتو
 ا کی دلا یوا اعم هراز یسا ی اکا
 هدرا هبصقو رهش .ردهدقلنالاوق هلسیلصا لاح هد

 .روبنلوا لامعتسا یسراف نالوا ییدا ناسا هسیا

 « پولوا رلهدا روسجو تسردنت رانناردنزام
 .ردکلام هتحالمو نسح یرلنداقو هاضعا سانت

 هداس ۱۳۰۰۰ و یراوس ٠۰۰۰ هطخ و

 یا كا كب هاربا تود < بور و یرکس |

 یفوینارنج نانو یکسا ۰ ردراناردنزام یر
 یکلم( روات ) دوخاب ( ربات ) ناردنزام هدنراثآ

 ( ناتسربط ) كما و «بولوا روک ذم هلیسا
 یم ا ناتسربط هکنوج ؛ردرهاظ یاشم هلیمسا

 هنتهح یبونج قرش ابو قرش كناردنزام هاک ید
 كناردنزام یوم توقا .ردشلرو هننوت هاکو

 هاو یف « یتغیدلوا یرکید م هآ تناتسربط

 ناب قنج هلوا ثدح مسا رب كنو "هانب هنکیدلروک

 ندیکسا هجرلناربا یساناردنزام یجنآ . رودنا

 ۰ یدبا لو هجرلبرع هکاب «بولوا مولعم



 سم
 یلاردنزام كسواکک هدنس « همانهاش » یسودرف

 وب « هدهرص ییدنبا تغ ندنسقیک هکءا طبض
 .دیا فیرمت یراسح كنتسلاهاو ینتناتم کام

 .هرصیحوتف ناسارخو هدیرجه نرق ی انوا
 شفل واقالا هب هی السا كام «قرهلوا جن «

 ۰ | هدایشاوتعاطاتحت هرکصهنس زو جن آ ا

 هنتازواجت ك هیئارو ماوقاهدنفرط قرش .یددنل ۲
 اکیتساو یرادس هرصر ردق هلابح ندلحاس یثراق

 | هنن زواجمت تلنهبنارو ماوقا رلن و «هدهسیا راو نام

 | كنلروع كرکو زکنج درک « بوبمهلوا منام

 و راچاق «راشفاو ؛شمکیچ یناردنزام یرارکسع

 .ردشمشل ر بورک هناردنزام یرلتریشع ناکرت راس
 ادا ریهاشم ( دم نب رکب نام وبا ) ۳۳

 الت كنرعمصا «بولوا ندنو وجو ۱ ید

 « بولوا لهرهب . ردندن رال عم دا درمو ندنشسهدم

 -افیلأت هعلشاب .ردشغ |تافو هداروا هدنخرات ۹
 فلالا باتک» ۰ « ةماعلا هيف نيلام باتک و 7

 5 ضوررعلاباتک » ۰ فن رصالاباتک» »ِ ماللاو

 باتک ف الخ ىلع جاس دلا باتکه ۰6 یناوقلاباتک »

 .ردهرگاسو « هدبع

 هب ووزام
 یزکم « بولوا یسهطخ ا 2

 یدالیمنرق یمن آ نوا . یدیا یرهش هووشراو
 .یدرونلواهرادا هدنتروص قل هقودرب هجم ربا ردقهب

 | كا كرليلهل « بونلوا ريبعت ( روزام ) یبیلاما

i CMO هسلا 

 راروزام نالو هدهیسورپ مویلا
 كلا دارا اهل «بولوا ردق سوفت

 .ردەداز یرلالتا هر و «ردیرلاقو لهاح

EE 
 « بولوا ددا خرش ۱ یدر

 : شن وط هدنرهش ودرو تلب هسنارف هد ۳

 ۰ ردشعا تافو هدسراپ هد ۱۸۵ ۵ و

 لا

 N ۶ ه ها و 1

 . ردشمر دا قرت هدایزیحرشن نفكر

 .ردراو ینافیلأت

 .ه دیا ارحا هبنف تاتسقحم و براجت قوج كيو

 ددعتم

 ۴ هل روس تعجا ص هنس ۱ تسوچاسام

 .ونج كیابلاتا ( ۱۲۸55۵۲۲۵ ) ۰
 (هتنراب) رسا زا هتنارتوا هد هرفاسام

 ص1۴ 4۰۸
 دنسد مغ لام" هرتم تا ی هدننناشف
 . ردراو ییل اها ۱۰ ۰ «پولوا هبصق رز

 :یطسو یاقمآ ( ( ا4
 داش و هدننروهج "و غاراقس اسام

 «بولوا هیصقر هدنسبیف لاعت هرتمولیک ۱۲ كن

NA °ردراو یبل اها  . 

 « طالخ ۰ هقاش ربصح «بولوا ندهیلصا ءلاها

 هلعیاذنص یکیلاعا هژاسو لچرو تاجوسنم قوماپ

 هد ۳:6 و « هدادشب هدعب < بونلرآ ندا |

 . راردلوغشم

 ( ىلع ن دم نسج اوا ) 2

 و ند هیفاش ءاهقف مات | یچرشام
 هتفن هدزاعح و قاع و ناسارخ «بولوا ندهما

 1 بو دیا تم هلا یزو س قاحسا واو ؛شعا

 داد هنافو ثوا راشم و ؛ضشقک هرصم هدکآرب

 -هدیالافتشا هلس ر دن هدرولاشین «هلتدوع هناسارخ

 دنسدر دن هقلح تاوذ قوجر نداهقف ریهاشم «دلر

 ( orteکا تل اتسهل ۳۳

 | روهشم دلا ( ۱۵۵۰۵016 )

 1 ج رشت

 | ندنساضعا هبتف تاج راس و اسداق آ و یم

 .هدام « تسوحاسم » ]

 ۰ ردشنلو

 ۰ ردشغ |

 تافو هدنشاب ۷۲ هدنخرات ۸ 6

 نشد هدننامز هوما تلود

 ۳و ندابطا ریماتم ۱ ا
 اط یارجا هدهرصب . یدا بهذ ملا یدو

 وج ر هدنقح ققاذحو تراهم « بولوا لوغشم

 دهجعاایرس" یاتک( نرها )۰ ردلوقتم رداون

 « شانک » « بولوا تاذ و ندیا لقن هیر

 ارلناونع « نبعلا باتک » و « ءاذغلا ی باتک »

 . ردراو خد ینلأت چوا
 11۸50011 - ام دوخاب ۰

 ۱ e ۱ ماناپلوسام

 ج هرتم ولک ۳۵۰ كساردم و هدنسهرادا |

 بولوارمشر یزکم هكنتلابا هنشیرک هدنسیقرش
 وعشم یلکنر یالراب تب «ییلاما ۷ ۰
 يايا «هدهسیا راو یتراج كاشیا یلیخو یرلز ۱
 1 . ردغبص یلوصو نوةلوط |

E:۲۰. اه  
 ابطا ريهاشم نش هدننامز | ۱

 .یدیا سنجا یایرس و بهذلاینارصت «بولوا |
 رواس یدنح ) « هدلاح یفیدلوا ییا یسیدنک |

 ابطاریهاشمیک ع وشی نب لیئربج هدنناتسراچ ۱
 قمالرضاح یهوداو ققاب هاکتسخ هدنتسم



 سي
 ییعیبط دادعتسا و تواکذ < قرهنلو هدر

 .اهم هداعلاقوف هدوادنو ضاما سیل « هلشوق
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 لئا هنیرلتافتلا و ناسحا «هلغاوا لئان هراتیقف

 یلمتویلع بط هبوسام نب انحوب یلغوا .یدیشلو
 . یدشع رکوا قرهلوا |

 .هطخ هناقسوط تیابلاتا (۱۲۵:22) ۱ ۳۹

 یزکرس كنتلایا هرارق عم هسام هدنسیلاعشبر

 قام“ روهشم « یسیلاها ۰۰۰۰ «بولوا هبصق را
 یرهناب_ لاقترو و یسهماق رب لزوک «یرسص
 .ردراو

 مق تیناتسوط یتلایا هرارقعم هسام - ۱

 الاش « هونج ارض «پولوا ترابع ندنسیلام |
 ‹ هندوم ًاقرش «ویجر ندنفرط قرش لاعش «همراب
 یخد ندنفرط یبرف بونج «هلبراتلایا هقول اب ونج
 یبهییطس هجاسم < هدلاح یغیدلوا دودج هلزکد قا

 ۱5۹ ٤۷۰ یسیلاها و هرتم ولیک عبرم ۱۹۷۸ |

 ن
 « بولوا ندنرا عاش روهشم

 هرظن كلس ین هقشاعمیارجامیدنکه دنراعشا شکآ

 .وق كنیداق یکیدستبا هیاکح یتقشع یارجام هدنرب
 نرق یعتشب نوا . ردشفلوا لتق ندنفرط یس ج۴

 .ردراو ینهدافا ۷

 كا تیهسنارف (1۱100::1۵) | ۰ ام
 وا ندنراسطخو ابدا روهشم نولبس

 ترهش هلبتفالطو تحاصف یهدنتخه و ظعو «بول "
 ؛ شماشاب هدنرود ییول یجندرد نوا . ردشلو"

 وا ا كنسهعدق ٌهطخ ۱ 2 ام ۱

 .هینایسا «قرهلوا قفتم هلرلماح اتر اق ادا « بولوا

 امور <« هدهسا شا برح یثراق هرللامور هد

 | هرتمولک ٩6 تیهسنارولفو هدئس

  نورلتوب و ؛شلو تریشهلیبقل« قشام » هلکمگچ

 | هب دیمو هدب رغم (25101558[۱)

 شر ینیدتوط ریسا ) نویییکسا ) یرادرس

۰-۱۰۹ 

 | كا كزیک:رو ( ئ 1

 ط | م

 ندهلماعم و « ندنکیدردنوکه تسیدننک هیدف الب
 دالبلالیق نمی ندتقو وا « بولوا رثأتم هداعلاقوف
 شود هنف رط رالامور ًارابتعا ندنخ رات ۲

 «بودیا بولغم یبقافیس یرادمکح ران ایلیسسامو

 هنب رزوا كتیبلاف و .یدیشلوا یعدراب یلک هفع وط
 جوزت یب ( هبسیلوقوس ) یبیراق كسقافيس موقم
 تمالع رب «یتهموقم نویبکسا هکو بلاحو ؛شا

 .دتسی ۵2 |قوسهب امور «هرزوا قلوا رفظ*هرهاظ

 اسینیسامو ؛شمهعا قیدصت یجاودزا و «ندنکی

 زوج ییهلماعم وب هبیراف رپ یهیدیمو « هسیا
 «بوردنوک ر هز رادقم رب ههموقم «ندنکیدقا
 - افتا كرلبلامور هنب اذهعم .یدیا شما یخد وا

 رللحات راقو یکام تي ولغم اف ام «بودیا تاشهدنق

 رادیکحو .یدیشلر و هنسیدنکسهچراپ رب تكنکلم
 ۱۹ نددالیم ؛شغا لاخدا قیئدم هب هپ دم وا

 هسولوغ «اسپیسیم کلم «بودیا تافو لوا هنس
 .یدشفل واهعساقم هدننیپ یدال واجوامان لمپات-انامو

 یهدنتالو رکب راد (112:104) ۱ ٣
E۔ارةج مدق نانو هغاط هجهرق  

 .ردمسا نلیرو ندنفرط یلوبف

 هرد كنت الو رتسانم هدقل دّژانرآ ۱ 1

 هدنیض یاهتنم كغاعسو ,دزغایتس
 سفن اقرش .ردیکرم ندهیرق ۳۲ «بولوا اضق رب
 هت دريم كنت الو هردوتشا هل امش « هلیسأاضق هربد

 نارتو راصح هق | كل هر وكن م تب الو هن اب غ« هلیساضق

 .رددودح لیغاعتس ناصبابا یخد ًابونج « هلبرلاضق |
 یراقو كنس هضوح كره یم هلمسا و هن

 ككوب طاح هلا لابج «بولوا ترابع ندنتهج
 لزوکییضاراو ثبنم یغاریوط .ردهدنلاح هلبب رب

 روصحم هدنراهناخ ایرثکا یرلککرا
 هدرللحم راسو.هدلوساتسا او « ندنرقداشاب

 هدنتبروبجم قفل و هدرلتمدخ یکایابو قلن اوغاب
 "الماکییلاها .رویفلشیا قح یضارا «ندنرلت دلوا

 . رار دروہشم هلتقادص و تعاعتو تراسج «بولوا لسم
 بونج تیاضق نالوا یمانمه یره طام

 6 هدهسا

 مچ یتسهراج هایم نوتب كروک ذم ءاضق «كرهديا

 هتدریم «بوریک هنتبالو هردوقشا هدعب و ؛ردیا
 ندهتدرمو «نایرجهدنسهرا یرلاضق راس هقا و



۴ 
 ذخا یرلباچ قوچ رب رکیدو یرهن (یدناف) نلک
 «یساسدلک كيل وتف ۲ و ناتسنورب ° رکید هرس | .رواو « كره دیا مسو «هدنکب دشود ه هووا «هلبا

 د هن زکد قاردا ‹قرەقآ هدتسفزآ كرلنام

 .ردنوزوا هرتمولړک ۹۰ اس رقت یسارح .رولک

| 

 | .ونج یاشمآ ۵ ۱ هللادعا

 كوب هدنتروهج هیبمولوق كني ]

 عقاو هدیلاوث ضرع ۲۳ هدنلابج *لسلس (دنآ) و
 کیا تنهروکذ م *لسلس «هلناعن ندلوک كجوکر ب

 عساو لکشلا كثم نالیچآ هدنسهرآ یسهبعش كويب

 «نایرج یضوط هبقرش لامش هدنجما كنبداو رب
 هثّژاق ندلوصو وسومافوس هللا هتوفو ندغاصو

 ۱۷۰۰ «كرهدبا ذخا راهلا قوجرب رکیدو ییرارهن

 هدیلاوشضیع ۱۱۳ ۵" هرکص ندنایرج كاهرتمولک

 ا زکد .رولکود هننزکد لا ندلوق یا

 | هبیراقو هرتمولیک ۲۰ «بوریک هرهن ندنزغ آ یبرغ
 هبیراقول هرتمولیک ۱۰۰ ۰ندنبصنم .راراتیچ ردق
 | قم «بویلشیا ررواو صوصخم هر یخد ردق
 دام هنماود كننافس ریس هدنسهتروا تي هفاسم و

 یخد هدنرلف رط شم) نکند ؛یک ینیدنلو هلالش رب

 ۳۵۰ ندنبصنم . ردراو یرارب جاستح هنلحآ

 | «بولپریآ لوق رب ندقامریا لصا هدیراقوب هرتمولک
 | کیا و ؛رولوا یبتنم هنبرهن (هقژاق) نالوا یمبات
 قلآ هدنغلن وزوا هرتمولک ۱ ۵ ۰ ها روت

 یعسودح هدهینات .رویدبالکشت هر زج ر, قلقاطبو
 درود وص هرتم بکم ۸۳٤ هرزوا

 | و یغد یاایا رب تهروکذ م تروهچ
 E یر هیعتس او «بولوا یعسم هلعسا

 . ردیشک ۱۳۷ ۳۱۸ یبیلاها و هرتموایک برم
 هترام هتناس نالوا یسلاما “e یزکس

 . ر دیس هبصق
(Magdebourg ) ) 2 4تا هیسورب  

 كنلرب و هدنتلا هسقاص ۱ عرودغام

 كنغامریا (هبلا) و هدنسیب ونج برف هرتموایک ٤
 هطقف كنطخ لو ریمد جاق رو هدنرانک لوک

 رب مکس یزکسم تنهروکذ م تايا هدنمطاقت
 کم ییا «ییلاها ۲۱ ۳۹۷ «بولوا رهش
 عیانص «عیانص «یجارح نف «تراج «ییدادعا

 «یسهناعتک «ننیللاراد «یرابتکم هراس و هسیفن

 كرهل نانس ۰ ردراو یریان روابروق هرکر
 ۱ د ددتهج بوئح كټ هروك ذم ا هک ؛ردقامربا رب
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 دانا سبع «ییااها زوب جاق رب یتجنآ «بولوا

 هدەعلق و موج ص ك لاک ریش ب دا . ردراو |

 و ؛شنک هنيلا داراینافع |

 قام `
 ۔اسیلکر منصمو مسج « یه ربخ تاسسوم ددعتم

 هلدروق « یرلهناخ ریمد «یرلهاخ هیفصا رکش

 كاشیاكب «یراهاخشابد هل هقرباف هرئاسو تبرشو
 هدهنس هلررازاب كلشیا «ینراجت هراس و هربخذ

 .رراقمح ردق هرهش هدنکا

  لحاس كسير (۳۸0۵۵600۵۱0) 8
 ۳۱ تل ەشوقفل و هدنسدقرش ر

 هبصقر بارخ مکفسم هدنسبونح قرش هرتهولبک

 ینایل شلوطو یناماکدتسا نیتمو کسا رونلوا

 سوم : هبصق و . رد شلاق سوبح هنس چوا

 انب ندنفرط (هونیسرآ ) یهریشمه كنلدالی
 لها «كرلبیع هرکص «كرللامور هدعب «قرهنلوا
 « كن سایلماف ناینیسول هدشنامز یناموقو بلص

 دا راداکب دنو هد ۱۸۹ ۰ كرازونح هد ۲

 « هرکص ندهرهاح رب نوزوا ۰ هد ۱۵۰۷۱ و
 3 يلد ش هد ۱۷ ۳ ۵

 ۲ .ردشلوا بارخ ندهلزاز

 هحوقسا (۱3 ۵ ۳

 سا و ۳ ۱ مد قام
 هد ۱۷۰۵ .ردیدجوم كنلوصا هسوش فورعم
 .ردشعا تافو هد ۱۸۳۲ «بوغوط

 دا تیهسناقوا ۵6 ۴

 .هدنالزیی ۱ ۱ زوم
 ۰:۳۹ هدنسیرغ بونج هرتمولک ۱۰۷۰ ك
 هدیقرش لوط ۱۵۰۳۲۰۲۰ هللا نونج ضرع
 « بولواهرتمواک ۱۱ یا و ۲۷ یو . ردءقاو

 ترد .ردهرتم ولیک عب رص E یس 4طس ةحاسم

 روتسم هلتوا زکلای هدنرلعافترا هرتم زو شب
 یرللحاس دعاسم ريغ هنسعئان كننافسو یرلغاط

 ناندقوف .ردقو ییلاها «بول وا لاخ ۰ ردراو

 * بولوا قوچ یسهّئام رویط هلیسنج یغیلاب یبا
 .رویلل و ید یسنج ناغاپاب صوصخ ههدنالز یک
 =< ندنفرط ( رکلاو ) نادوبق هد ۱

e acquarieفكيالارتسوا  

 e ] ماتم



 قام
 (رویرشین) نیا ندنسهلامیخاد كرلغاط ىئام 4
 عقاو ہدنضرع ( یلدیس ) ك( رور لہماق ) هل
 هنارج یرغرطهبوغ لامش «لکشتاب ندنغاقجآ
 ذخا یغد یراربن ( هنیکسرا ) و ( غوغکدوګ)
 6 هدهسراقآ یہغوط هنغامرا ) غنیلراد ) ٤ هلا ۱

 تنغاط ) سیراه ) لوا ندلوصو هزول دم ۱

 و ؛ رولوا وع هدرلقاقاطب مفاط 5 هدنساب ی ل |

 ۱۳۰.۰ ًامرقت یارم . رولوا لصاو هغنیل راد |

 .ردنوزوا هرتمولک

 ر یخد هدنسهر زج ( هیناعسات ) هلیسا و -- ۳1

 .ردراو رهن كچوکو یوق
 »۴ راساقفنام 2 1 ۱ راساقام

 [ ۰ هلروس تعجارم
 هدنسب ونج لحاس كزیح (Macao) ۱ ۰ ام

 بوج هرتمولک ۱۰6 تیوتناقو راق

 بیغهرتمواک ۰ كة وق غنوهقرهلوا هدنسلق رش |

 ییدتبالیکشت هدنبصنم تكنب رهن نوتناقو هدنسیب ون
 یاعش ضرع ۲۲۳۱۱۳۲۵۲ هدنلحاس رغ كحل |

۱ 

۱ 
1 

 هنس هدام

 «بولوا هرمعتسم رب كچوکق لم اکوو رهش رب عبا
 كل ه رمعتسم ربارب ہل رتاقلمو ۵٩۹ ۹۵۰ كلرهش

 یبهیععس حاسم . . ردراو ییلاها ۲۷۲

 1 ۱۰۸۰ رب وب .ردەرتموایک مبہم ۱۷ قحن

 « دكرهمکحلا نوتبسب یخد لود نيچ قجن آ «بولب ۱
 هر سم ضعب یندرازلکن او «هدکعا تراظن یارجا |

 ییقرشتسمزلکنا شعب هدرهش .راردهدقشیر

 هزومرب هللا هعبطم رب هیچ روللوا هرادا ندنفرط

 .ردهدنندن یربندنا وخد ه(غنوف غنوه)

 ,Macrien) ی و ۷

 ناشیقلاق هنسا و هد قلروطاربعا هدنامز كس 11

 ادناموق ءانب هنرادتفا «بواوایرب ندیشک زووآ

 هنیلالر مارا ثسو اب رلاو «هدنسپ دالیم زا 8

۰۱۱۱ 

 | درهشار هزوص قاطررکید لوق قفوا رب رکا

 (WE ؛شفلوا بصن هنکالاو هبروس ه دن رفس نارا

 قام

 نالعا هدهروس « هلآ ربخ قکیدشود ریما

 (لوثررآ) هداروا « بودیک ردق های ریلبا «هلتنطاس
 یدنک یدنک هد ۲۰۱ «هلفلوا بولغم ندنفرط

 هتموکح یلغوا یکیآ .یدیشمریدتبا لتق هنہرلطب اض
 لوتةم هدهرص وا یخد رلنوا «بودیا تي رشت

 . ردرلشلوا
 امور ( 1120۲1۳۲ , ۵ ی

 15 ندنرآ ا ۱ سونیرثام
NIEتان بدیم ول یهداشرفآ هدم دالبم جم. رات  

 كور ضەإو وع هدنع دق رهش ) هبراسرق (

 روطاریعا «هدنخشرات ۲۱۷ ۰یدبا نشمک هرلرصنم

 ندنفرط رکسع « هنرزوایافو تب( هلاقاراق )
 تاماظن و نيناوق قاط رب «هلافتنا هنلروطارپعا

 هدهیقوداپاق هد ۲۱۸ ۰ ردشا عضو هنامیکح
 ۰ ردشعا تافو ءاضق

(Maxence, Maxentius) a 
 هدیدالیم نرق قراره

 حک برق كنود امور لاو سوا

 ك( لوکرهنایمیسقام ) «بولوا ندرلن روس مکح
 «هشرزوا ینافو ك( رواق سناتسنوق ) ۰ ردیلغوا

 U بولا یتاو دع ها هدایلاتبا ۵2 ۱

 لتف « بودا هرصاحم هدهندار یا( روس ) و

 ندکدتیا بولغم یغد یو: راف ۰ يکیکيدريدتبا
 هدو هد ۲۰۷ ۰ قرهشیزو هلردب «هرکص
 شا نایصع هدءب و ؛شعا رابجا هکر لکچ هایلاخ

 «بوداقوس رکسع یثراق هنسیلاو هبقیرفا نالوا
 هانورو ؛ شقارب هدنتل ۲ نات هللا شت آ ینساروا

 صوص ا ىلع و هبیدعلو ملظ هداعلاقوف هدنئدوع

 كڼو و ؛ شمالشاب هکمزا هدایزتب یرلن ابتسرخ
 «كرهدا قوس رکسع نطنطسق روطاریعا هنرزوا

 ؛شعا بولغم هدنجراخ یروس امور هد ۲

 «هلفماقس یر وک رب هدنتل آ ؛نکردبا رارف مو ۱

 .ردشعا تافو ًافورم

Maxime, Maximus ( ) 
 - اریعا بغ امور هلتسا و سومسقام

 : ار لک یشک جوا ینآ هجورب ندنراروط

 اوو رادرس امور هک ( سونیو سویسقام )
 ییافو كرنا دروغ «هدنخران ۳۲۳۷ ؛نکیآ یسل

 ریارب هلبا ( سونیبلاب ) ندنفرط وانس «هنیرزوا |



 قم
 باغتا هغلروطاربعا یشراق ۰( سونییسفام )

 .یوم «هلکغا تافو سونییستام ابقاعتمو ؛شفل وا

 ندکدروس مکح هلشیاسا و ص یا چاق رب امهلا
 | هتانبشت ضمب هللدصتمنیمأت یشیاساو ماظن «هرکص
 . یدرلشقعا تافو ءاضق «هدنراکدشیریک

 كسویسودوتت هک« (سوهسقام سونیام) -
 هد هاتر «بونلو هد هب رکسع تمدخ هدشامز

 .یدیاشلوا یسیلاو ایلافو «شاروک یمدخ نسح
 بو ؛ شا نالعا قفل روطاریعا یدنکه د ۳

 الاف .یدیشعوط ریسا یسونایتارف یروط اپا
 | لوبق قموکع ًاناذ هجهيلاترپ كوو ایناپسا هلی
 ا كا طبض ىخد یفایلاتیا ‹«قرەنلوا

 A۸ هدهسوناپ « بوتبج هنکوا سویسودوئ

 | ؛شلوا بولفم هدهراحم یرلکدتا هدنخشرات

 هننعثد 0 ها ییدشا نصحت هد ( هیلک )و

 . یدشفلوا لتق قرنلوا ملسف

 هدنخشرات ؛ ۵۰ هک (سوهستامسوینورتپ) -
 ی( ناینیتنلاو ) یوا نی هنضرع كنسهجوز
 كلوتتمو ؛شلوا یروطارپعا برع ۰ هلا لتق
 «هدهسیا شا رابجا هنمراو هنسیدن؟ یقیسهجوز

 یرادمکح رللادناو «نوجما را ذخا «هموقص

 ییامور «كرهدیا بج هیایلاتبا ی( قیرسنج )
 «نکردا رارف هجرت بحاصو ؛ شا ماست هن تکا

 . یدشفل وا فالتا قرهنالشاط

Maximien) 
 )| سلوک ھ سونایمیسقام

Maximianus Hercندنرروطارعا امور (  

 ( مویمریس ) كنهبوناپ هدنرلخترات ۲۰۰ «بولوا
 هدندم زا بورک هرکسع و ؛شخوط هدنرپش

 شفلو یادقرآ حالس هد ۲۸۲ هل بنارص عطق
 تبرشت هفلروطارعا ندنفرط ناتلفود نالوا

 هنسيدنک یسهرادا كن هس رف كلاع نوتو ؛شقلوا

 هلناونع رصبق یخد سناتسنوق «قرلوا هلاحا
 قوچ رپ هداشرفآ و ابلاف .یدیا شغل وب هدنتیعم
 شعب «هدیناترب كوب « هدهسیا شهازق رلتیبلاق
 هدنخرا ۲۰۵ .یدیشلوا راچود هرلتیولغم

 رب هدهسیا شلوا روب هغارف ربارب هلبا نایتلاید
 توامم دل( سویعسفام ) یلغوا هرکص هنس
 اغوا كنو .یدیشغا طبر هننادناخ هدیتهیناپسا | ؛شلآ هنیلا یموکح نانع ندیکی هلیقوشتو

1۲ 

 هناعصاخم هلبا یبول یجترب نوا یلارق هسنارف نالوا |
 ۵۱۹۳و لاو امور ہد ۱٤۸١ .یدیشعشبریک |

 قام

 رب «نکیآ شبا كبرشن هتموکح یغد ینلغواو

 ا (هورت) هنن كنیططسق یداماد هلباهتسّژاف یزبق

 یر «هلتنایخ یخد اکوب هد ۲۰۹ نکل ؛شملکچ
 «ندنفی دشیلاچ هکمریدنبا لتق نسی دن ک «نوجا قعوط
 شا قیوشت هنایصع یرالاف «بودبا رارف هایلاغ
 «قرهنلوا هرصاحم هدهیلسرام «هدهسیا

 .یدیشلوا روبم هذغو یدنک یدن؟ هداروا

 © یرنائسرخ هدنتموکح یاتنا
 UT (Maximilien )) ۰ ام

Eیشک کیا ندا : 
 ردىع-ا

 ؛ شرط هد ۹

 هللا هرام یموکح *هراو هسوغرو هد ۷

 یسامدا هنتنارو هسوغرو و ؛شعا جاودزا دفع

 حلوا یروطاربعا هینالآ هنر یردب ندیا تافو
 لراش یجنزکس لارق هسنارف هد۱ ٩۵ .یدا

 یفیدلوا شا طبض ینو «بودیا هبراح هللا
 قجنآو ؛شقا روب هکنکچ لا ندیلوانو ابلاتنا

 قفوم یتراق هرابلهر وسا نالوا شا مایق
 هلبسهدهاعم ( هلب ) هد۹٩۱:۹ ۰ بویمهلوا
 .یدیشلوا روبم هقدصت ىنلالقتسا كنهرج موسا
 ارق هسنارف یئراق هنتروهج كيدنو هد ۸

 ها قافتا دقع هللا ابایو هللا یول یشکیا نوا
 یلارق هرتلکزا ؛قرلبربآ ندران و ًاقاعتم «هدهسیآ

 ةیدجا تنوو ؛شعا قیوشت یراق ههسنارف
 تاص یللکوک هدییدنک هد ۱۵۱۳ هدهرام

 هد ۰ .یدیشلوا بیس هتيبلاق «قرهنل و

 هدنتهج نالیم لآ وسنارف یجنرب یلارق هسنارف
 الیم هدیسیدنک یقجنآ «بولوا عنام هنناحوتف

 ردشعا تافو هد۱۵۱۹و ؛شمهمهدیا طبض

 ترهاصم «بولوا رادمکح رب ملاعو ریدمو رهام تب
 نکن قلرادمکع ناتسهچو هبنوفرو هدم
 ۰ یک یفیدریدنارق هنس هلباص

 كرهدبا موز هبلف لزوک یلغوا ید ییهناژ



 تابوروآ «بولوا یناخ یر ) و روبشم
 ه رام نایایسفام . . ردشفل و e هنہظعا ۳

 لوغ شم هلا کالم *هرادا «بولوا ل هلس ها

 ا یدنکو تثیه رب یک تاود یاروش

 داتسلوفتا هلبا هارو کت هلام ٌةمکح رب هدن

 .یدبا شلیا E ین ران و-:لاراد

 2 هلا باتک رر قلعت« هب یرا_یعم نفو هتعا رز

 « هب رح نق

 كدنادرف 0 روطأربعإ یسرنکیا —

 هد ۱۵۵۸و و هد ۱۰۲۷ ؛بولوا لغو

 ۱۰ «بوئاوا باغ | ارق امور

 شاوا فلخ هنیردپ هدیتحن یناروطارپعا

 نانج هدمی و هليا دنومسیجت ناژین هیناولیس
 اسو ناخ نايل ن اط

 « قرهللو هدهرام تدم لوط هلی هيلع تأاود |

 .یدشقاهلاصم هلا هيا تود هد ۸

 هرات اتسا ور و ۰ شتا تم دخ هم ولع هدیسدنکو

 .ردشعا تافو هد ۷۰ . ردعفلو دعاسم

 نالمسقام
Maximilien ( ) هل: و 

 ؛بولک سئر ترد هدر واب

 دد ۸ یس ر نالوا بقلم هلیسقل « كوس 2

 ردشفل و یسرپ هربوا كدهنخرا / ٧٣١

 هدنس هب رکسع تمدخ كیایرتسوا یسیعکیا ۱

 .ردیردپ كلراش یجدب روطاریعا .یدبا شاوا

۳ 

 ۱ «حالصا یک احم 2 هبهرتاد لوس ۱۰ یب هبال اا

 قام

 تاحالصا اط رو «لیوح هتیاع ورش# یتموکحو

 .ردشغا تافو هد ۱۸۲۵ «هرکص ندکدتا ارجا

a E۲.  ) 
 تهوکح مولا هدایرتسوا ل ۳

 ار كنسو اوسنارف روطارعا نالوا هدکمروس

 هد ۱۸۳۲ « بولوا یرواعاربعا هتیسکمو یرد |

 « بولوا قیرف هدنسهرح ایرتسوا و ؛«شمتوط |

 هد ۱۸6 «قرهنلوا باخت ا هنفلروط |

 ؛شفل و یخ د یسیلاو كيدو هلا ه درابم ول تدم ر

 یرفس هت ك اک رتنارف هد ۱۸۱۳ و
 ارعا هتم هلییعس كوي جان یعچوا « هنس رزوا

 هب اة صآ

 رهظم هلابقتسسا رب هداعلاقوف هدوقیسکم «هلتعنع |

 E Ab همظتنه تموکحرب هدتکلمع ود و ؛شلوا

 هدیررود ینارضح یناث ناخ مہ

 | «هیاجینونف و مولع « بولوا رادمکح رب رورپلص

 هدنن ۹ كنار زح ىس هد A1۷ . ردشع | یمس

 «پولوا یبا تا هنابدا و مولع .ردشعا تافو

 هتب . ردراو 9 راو رامشا شعب

 دقع هللا هئولراش یزق دلو وثل یجشرب یارق

 . یدشغا جاودزا |
 " س

 یلغوا كاراش ییندب موقم یسیعغچوا --

 ۱ تاحالص ا 9 ؛ شف وب یدرب هر وات  برلوا

 هدنسهرآ یرلتهرایو ؛ ش٤

Maximin , Eaximi-) 2 1 

 "  (nus E eروطارعا امور -

 «ءدلاح یغیدلوا بوسنم هنموق توغ «بولوا ندنرل
 «نکیآ نابوچ ادتباو ؛شنوط هدهیک ارت

 مع هدنف رظ تدم زا هلت راسخ «بورکا هرکس

 ا « هد اخ رات ۲۳ ۵ «كر مدیا

 ه دعا

 بار

 ا ہل وا نالعا ینلروطاریعا «هنرزوا ییافو كر وس

 وهرلنامراس «هرلنامرج نانلو هدنازواجت هنکلاعو

 دیا شوا لئا هتسبااق چاق دیثراق هرلحاد

 رتاادروغ کیا هشرب ندنفرط وانس هد ۲۳۷

 «هد هسا شعلوا باا ۱ یع۲ کیا فورعم هلیمات

 لتفو برلذم ندنف رط یرارادرس كنسردنکر لا و

 و سویقام) والس هنیرزوا كنو .یدش وا

 ۔اریعا کیا رکید هلبرلتسا (سوئیپلاب) لبا (سونار

 هلآ | یربخو هجرت بحاصو ؛شفلوا باخت او

 هبایلاشا «هلکرت یی هیامرج یفیدنا و. هد برا

 ٠ ردشعا تافو هدهار یانئا « هد سیا شعرو

 رجا رب قوسچ كپ «بولوا یلتوق و یربا تب

 قدرا رلشاط

۳6۸ 



 قام
(Maximin Daia) 

 روطارعا امور اباد سونیمیسقام

 تغارف نایتافود هدنخراا ۵ «نکیآ نابوج

 «شمر و یاونع رە

 .یدیا

 هنسن دمك لوا ندرعا

 شلوا لئا هنناونع سوتسغوا هد ۳۰۷ و

 | نیع:طسق «هشرزوا ییافو كسو راف هد ۱

 شفلوا باخت روطاریعا اکرتشم هللا سوینیهل و

 سویع-فام «قرهشیزو هلرلنو تعرد «هدهسرا

 هدهنردا ندنف رط سویا قجآ و ؛ششلر هلا

 تافو هدسوسرط هد ۳۱۳ « بولوا بولذم

 .ردشغا

 ۱ راشسلفام

 لام هرتم ولیک ۳

 + یناسیلک رب منصم ۱ ٤

 هرادا هلا وص «یراهقیر اف تاجوسنم قوماپ هلرلشاه

 یرنانسکود ږیقاب و ریمد «یرهنافکیلا رونلوا
 یرالقاجوا یثاط یزاب هلیادعم روک هدنراراوجو
 ۰ ردراو

 ) سورام ( هدنات سراج ۳ ۱ ا

 تیهدو و هدنرانک غاص ك طب رم چ

 .اتس ( داناسق ) هدنسیقرش بونج هرتمولبک ۰
 یسیلاها ۲۷ ۵۰۰ ۰ بولوا هیصف رب یزکرم كنغ
 ۰ ردراو

 ۰۱ | نوقا
 ثنوباو

 كسراب هدهسنارف ( 4 0

 یسلاما NNY foo ؛بولوا هبصق ر یز سم

 مد و قایحعاس «ینیماعااراد «یبدادعا کم

 ارزو عیانص «نونف «مولع «یسهنافتک «یرلبتکم

 رب بارخ «یمیروکو متر لزوک «یرلتیمج تع
 تعا « تاحوسنم كون «هفیطف « یرفط قاط

AG 

 بارشو یرا هر اف هراسو داوم یاعتم هک اراک لج

 : . ردراو ینراجت ہراسو |
 ر لک ارو یکی هاسوراخ «بولوا ندنرا
 | هدنلاح یادتبا ید یدیدنک .یدبا یلغوا كبابوج

eمسا تی هطخ رب كوي هدنطسو كانسیونج | فو الكا )  

 وا هنودک ام لصا |
 ۳ 3ز رهش ر هدن سیار

 اكا
 .یدیا ترابع لندهضوح ۱ 8

 هلیسارجم ( متسوک ینمی ) سویو هلبغاط سوبیل وا |

 هلِلابج*لسلس لراشو سودنیب اف «ندایلاس

 | هدنسیفرشبونج هرتمولب

 ( هنّژاس ) یقرهلوا هدنلامش

 ا كنتلابا ( ہرا ول مم هواس هدنرانک اص كبر

 لامش تل هطخ « بواوا دتع هدرلتماقتسا فلتخم |

 یرلبدنک هلا هب دو دح لسالس هدن راتهح بو ۱

 كام

 وندنسارعش ناریا ( یکاک )| ٠
 . ردیلااتسېط «بولوا ندا,سا ناکام

 شقاطبض یناسارخ هدننامز یاماس دجا نب رصت

 لانل هاقوس هنرزوا ندنفرط هلا راشم «هدهسیا

 « بوسیمهروط یثراق هد یلع وا امالا ریما

 .ردندنراعشا*هلج یعایروش .یدشغتا رارف ًامزهنم

 عادیم رذکهر هل اضق یوکرد

 ردق هلو اضق رس هل

 هک
 مادتم

 ناسح .در ای اضق زا س ماد

 ردق نیمه اضق رس زا

 هنودک ام
 ملیت

(Macédoine, Macedonia) | 

 مق نسهریزج هبش ناقلاب
 یم دق

 «هدهسیا شا فاح هروک هامزیدودح «بولوا

 هللا هعذتم لاج ندفرط ج

 وب دب لکشلاثلثم لئام هنیز رلهطا و شلرآ

 اینچ ه دنسدب ف مق .

 هللا لبج نلند غاط هرف موبلا هل وش «ندایریلب |

 «ند(ناتسرافلب و هبرصیمی) هیسم هلرلغاط رکیدو
 .هطخ هیک ارت هللابح *لسلس ( بودر ) یخد ًاقرش

 هدنسیقرش مسق < هدلاح ینیدلوا شارآ ندنس
 هدنامیسقت یبدمش . یدبا دودج هلزکد را هطا

 و هجرس كدتیالو رتسانم هلینوتب كنتبالو كنالس
 كباس راغلل هلیغاعس بوکسا گنتبالو هوصوت

 یدودح هروچ هپچ .ردیواح ینغاعنس لیدنتسوک
 ہوا هنجما تیهطخ گرلن و هللا هعفتم لابج نارآ

 تهبودک ام ادعام ندرالوقو راکتا یرلفدناز
 .ردراو رلغاط مقاطرب هدهجرد یمنکیا هدنرطسو

 و رتسانم و رلابو را هضوح عفت مثاطرب هدنئډب

 یځد هووا ك کوب جاقرب یک یراهدوا بوکسا

 اب لاپچ یکدهجرد یچنک:اوب . راردبا لیکشت



 كام

 هدنراتسوا ۰ بوریآ هبیمیبط مسق ییا ییەینودک
 دتع ردق هلحاس هدنرابونجو «یراقو هنتهج نانلو

 - ریو یان هینودک ام یغاشآ هنتهجقلآ نالوا
 قلهووا الماک ید هننودک ام یغاش ۲ ۰ روط

 یرهوواوصهرق «همارد «زورسكنالس «بویلوآ

 .هسروینلو یرالوق غاطو راهبت مفاط رب هدنرلهرآ

 هلتدسن هب هسن ودک ام یراقوو «هرزوا تیمومت «ه

 لیتنقیج یلیتنریک یلیخ یلحاس . ردطحم ییضارا
 .روکو یوق لزوک قوچرب كچوکو كوب «بولوا ۱

 قرهالشاب ندندودح هیلاست . ردیواح یرازف

 هدب « هدلاح ینیدلوا دتع یرغوط هلاعش لحاس ِ

 كوو «یغزفروک كرنالس «دارهنودیرضوط هقرش

 هدناکش یەم كتبا هلیسا ( قیدبکلاخ ) هدنقرش |
 هررزج هبش ر مسج دتم یرغوط هب قرش بوت "

 يکقمراپ هدنبونج یاهتنم تنوب هک ءروهدیا لیکشت
 زورونآ وهر.دنسک «بولوا دتعنورب نوزوا چوا |

 كب هرړزج هبش و .رارریتک هدوجو یرازفر
 .روا هدنلب اقم كن زفروک كىنالسو هدنفرط قرش "

 زفروک كوي رب هلیمسا هنیدنر هلرکید مانو وناف "
 هدندادتما یرضوط هقرثلحاس نداروا «بونلود

 ههنودک امو هلاوق هدنسیشراق انسهطآ زوشاط
 ینرازفروک ( سوغال ) هدنجوا یبهیقرش دودح |

 یزکد رل هطآ هلیماع هنودک ام .رودنا لیکشت

 یهضوح : هعاشاب ۰ بولوا عقاو هدنسهلاام

 هک « رد ( رادراو ).یغامربا داو لا 8

 ندنغاط ( راش ) هدنسیغلاعش یاهدم تیطخ

 كينالس «قرهفآ یرفغوط «قرشبونج «هلناعبن "

 لاعش نوت ؟تنهودک ام ۰ رولیکود هنیزفروک
 .ردهدنلخاد یسهضوحرادراو یسهتروا هلم ییرغ 1

 مان و ( وصهرف هجا ) یعق یبرغ بونج كەطح "
 لیک دت یسشوح امرا ( هی ) ا

 ندکدشیا یرغوطهبونج ندلامش رو «بودیا

 یرغوط هلاعش«هلیا لیکشت سوق رب كوب «هرکص
 هنبزفروک كنالس هن «هلهجو هقرش هدعبو راو
 یزاوتم نام فرط قرم تبهنودک ام . رولکود

 كام ۱۹۰

 هقرش بونج ندیبرغ لامش هلتماقتسا ر كج هلنید
 «ردترابعندنسهضوح كغامراییا ناف آ یرغوط

 «بولوا فورم هلی-ا ( وصهرق ) هدیسیکیآ هک
 هلند یخد ( هجمورتسا ) کوس كا یهدنتهح برغ |

 «رورلابندنلوک سواایختو ندنسهووازوریس «كر
 دلا نعل یرکبد 2 رولبکود هشزفروک وناقروا

 وا فورعم یخد هلع-ا 1 اتسم ( هسا یسقرش

 5 «یدینک هدنسشراق یسهر زج زوشاط «بول

 .راپنا و ۰ رولوا صنم هزکد هلا قش ییهووا

 قوج رب كرادراو صوصالعو كنرب ره ند
 یسهراج هایم تیهنودک ام «بولوا ید یرلعبات

 هئافسریس یر, چه هدلاح یکی دعش «هدهسیا قوح

 ندهدناف كنرثک ۱ یخد هعءارز «بویلوا خاص

 ندنلدژارا . ردهدکلروک یراررض هداز
 اهد و هنسرو هبسر هدنسی رغ مق نالوا دودعم

 «كيشب ؛ناروط «هعک «هوورتسوا «هبرسک ديرب
 قاط رب كچوكاھد و یرالوک سونایخت «لیساونآ
 . ردراو یخد یرالوک

 لسالسندنراراک زور برغو لام هنودک ام

 بونج « بولوا ظونحم ردقههجرد ر هليا لابج
 هرزوآ تیموع « ندنیداوا قبجآ هنراک زور

 قلتاطبو ی آ ردقهن ره «بولوا لدتعم یساوه
 رهتص « یکی نیدلوا هدایز ترارح هدنرفرط
 تدورب هوا دارلغاط و «لکد كبك | یخد

 و یداو و هدرلعافترا هتروا « هدهسا هداز

 شعب . ردمالغاص و فیل ك یساوھ هدنرارباب

 « هشيم « بولوا دوجوم رانامروا هدنرلفرط
 یاوما كراجشا رئاس و قادو شید «ماچ «نکروک

 ییالوط ندننادقف تیهلق طااسو «هدهسرونلو

 ك یغاروط . رویفاوا هدانتسا هلقح ندرلنو

 « فالو « رادواچ «هبرآ «یادنب «بولوا تبنم
 شاخشخ «نولول «قوماپ هلبا هعونتم ریاخذ و رصم

 یرلهوب« كنتهج ییرغ لاعش .رولوا لصاح هرئاسو

 نولو ینرط قرش . ردروهشم هدنذلو تماسج

 یرلن نو لزوک ك اكاد ؛«بولوار وهشم هلبلوصحم
 جارخا هلتلک هفرط رهو «رولوا لصاح هدتهج و

 كي ق#آ « بولوا یکی یعرز شاضثخ .رونلوا
 « بوئرآ ههنتس ندهنس « هلیتبسانم قاوا یلعتع



 كام
 قوچ تب یرلغاب ۰ ررلوا جارخا نویف آ یلتراک

 | فوج برغ صوملا ىلع و هدنفرط ره «بولوا
 هلتیلکر ل اعا رلبارش روهشمهدنتهج سوتسغا هدنتهج
 « بوشیتب ییا كب یجافا توط .رونلوا جارخا
 هيا راو یدادعتسا كوب كتكام هنجارخا كيا

 . ردرلشمامشل [.هتنص وب هسلصت ره لاها یک

 رئاسو سناغنم « شموک «نوشررق « ریقاب « ریمد
 شا ققحم ید لوب یغد رلث دعم

 ندننادقف طارش راسو تاقورحو هلق طئاسو

 یراعرم ۰ ردینکقوی یرلناناوا جارخا یبالوظ

 راسو رفیص «یع «نوبف «بواوا لزوکو قوچ
 و یرد «یتاب یلیخو .ردقوح یبهیلها تاناوبح

 . روئلوا جارخا هدناویح تالوصحم راس

 ةفاک كتعیط هسنودک ام «لصاما

 هداملا قوف هنارع ۰ بولوا تکلع رب لثات
 یواخ هلبا ابعو یقایش هبلحم عیانص

 ۸ 231تا

 -ردراو یدادءهتسا

۱ ٦ 

as هناکدح یرو-صقو خالوا یسلیخ رب ۱ 

 9۹9۵ دارفا اوفا ضب راس و رلیدوبب | نن
 ماوقا .رارونا « هدرارېش راسو رتسانم لالس | ۱

ام یلکیا ضعب و
 مو ثالسح رب هدو اع

 ۱ یو

 ا «بولوا ترابعندنل اما ه راسو نات هلراش

 هزل اعا تاح وسام ضەب ندکو و ندقوماب هدکشالتم

 . ردشلجآ یخد هقرباف جاق رب لئاع اکوبو صوصخم
 قاصتلا بسك هنطوطخ اپوروا هلا ادب ندکنالس

 هدک اشیا یر ندهنس چاق رب زر ا ندیا

 طخ یکیآ هرزوا قلوا ین هرتساتم یرکیدو

 تور كيهعودک ام راز وب «قرهنل وا اشنا یخد

 یجر, .ردشعا تمدخ قوچ هنسبقر كنترومعمو

 قسایر كنب لاسژر یدنکو هدننروص لئابت

 . ۰ یدراراشاب هدلاح رب یودب و مور ندتبندم |

  ندماوقا نالوا نکاس هدهنودک ام مولا هتداعسرد a یر اریخا «یک یغیدلوا

 | «بولوا كنالس ییندمو تراجت زکر سو یمهکسا

سوو قیر هنوک ندنوک رهش ِ
 . ردهدکعا ع

 فک ۱ ۸5۰ یا اما كبه نودک ام

 «لسم یردق ۷١۰ ۰۰۰ ءتولوا هدن رهدار

 .ردنابتسرخ یروص# و یدوم ی ۰ ی

 هعدق هنمزا «ندنفی دلومولعم یرلق دلوا ناکساولق |

 .ردلمأت یاج یراقدنلو |

 | یرلنانلوت هدنرلتیج لاعث و برف كسرنا
 یرلنالوا نک اس هدیرلفرط قرشو بونحو دواتر

 كن ران اتسرخ .ردکرت

 « مور یغوچ كرلیکهدرل«بصقو رهش هليا
 لحاوسو هدنتهح بونج

 هدارف

ق رب داران الو
 ۱ یرلاع مو هدرلغاط 0 راغلب یمس

 راک هد نتهج تف صوصخا ىلعو هدرار قوح

 ..نوکسم هلتینج شب هیحلشاب هنودک ام هلیجو و
 مور « راغلب «دژانرآ « كرت یخد رلنو «بولوآ

 ندموق شب و ردق هل ره .ردبرلتیسنج خالواو
 «هدهسیا هدتفلو یلترک هدایز هدفرط رب یرب ره
 قرط ره «بویلوا یر, نوکسم هلموق رب فرص
 | بیظو لاعث .ردنوکسم هلسنج هدایز ابو کیا رب
 راغاب «كرت قبج هروا «هلررالب و دژانرآ قمج
 | قرط یلرف بونج «هلهورو خالوا هدرادقم زآ و
 «هلمورو كرت یرط لحاوس «هلخالواو مور :كرت

 ۵ سم راو موز «دلرت هد نجا قرش

 ملکتم هلناسل یدنک یر ره ندهروک ذم

 ۰ ردهکوت یرلکرتشم ناسل «بولوا

 هدراتقوآ وا رلیل هینودک ام . یدرونلو هدنتلآ

 هرکص ندیدالم نرق یجندب كرارافلب هلراوالسا
 ۳۲ هدنامرص هیافع تاحوتف دارلکرو
 ید كرا الوا یکینیدلوا مولعم هلخمرات ۍراکدلک

 ندایلاتبا ندنفرط رلنوم هدننامزیرک اح كرایلاءور

  بوسنمهتیذج ینناخ كنسي اها هینودک ام ًاساساوهد
 تنه نودک ام رمور

 هكنسهعدق *لاهاو ننیدلوا دودعم ندنانو ًاعدق
 هدیاب ون « هدهسرارو دنا اهدا یرلتدنلو ییانو

 ۳ وروج یترامدم یسهلج كلالد یرلکدتیا دارا

 نرق یجنرب
 باتک هن رزوا ینادوہشمو شماشا هدیدالیم

 ۱ نومارتسا) نیذفارغلا وا نالوا شهزاب یرومشم

 -ارجم ( متسوک می ) سوین یءهدیلاست كراینانوب



 كام

 یناو هدنلامش كروک ذم رهن «بولوا كدهن
 «هلا ناس ییکیدفیوس یناسل ینانوو یتفیدول و
 ملکتم هلن اسا رب كنسلاها اريل او هبنودک امو ریا

 داران ویو هوالع یراق دلوا قلخ* هلقالخا ولرد ریو"
 وب .رویدنا دارا را هلک شعب هبسانلاب نادتناسل

 دكرلبل هودک ام یسا .هکلبقاب هرهلک و و هب هدافآ

 ههش هدنرفدلوا

 جالب ریل هاو دک ام هدنس هر احم آور یخ .زالاق

 هندادما كلا ورت نالوا بوسنم هشتیسلج ۱

 - ودک ام ی یثراق هرلسنانو ؛بودنک
 میسوت نکا ض اف یمخکیا ندنرارادمکح هر

 نانو شعب نانلوم EE هنودک ام كرولا

 طبض یترفرط شک ا هدتاانو هدمب و یناکامتسم "

 فانو «نکیآ هدقعالرضاح هرفس یثراق هناریا هلا

 و ردنکسا وب روپشم یلغوا «بولو عوقو
 .ودک ام هرکص ندردنکساو ؛شا ارجا یشدصقم ق

 هبنودک ام ؛هدهسیا راشلوا ک اح هلاع فارطا رال هت

 هکنوچ ؛ردشعا باغ هدر قجهنازق ندناحوتف و
 . هیلم تاتیدا و یراب ر رغ ناسا تانیرابدنک 6

 عبات ههیانوب تیئدم میطااب ندنفیدلوا ی
 ریکفلس یهدناراو ماش « هسل اطر یهدرصم بولوا ۱

 ینراتیسنج یدنک هلنامز روم كولم فئاوط راسو 1

 تموکح یخد هبنودک ام «یک یراقدلوا شا با

 شفلو دّوانرآ ص ااخ و فر

 ۲۰۰ نداسع دالدم . یدیا شک وط رو هارخ 1

 بلف یعتشب یرادمکح هنودکءام لذا 8

 هرکص هنس نوا و ؛شقا بولغم هدایلاسف يبلق |

 هبنودک ام (سویلیماسولواپ) ندنرارادرس امور هم "
 « كرهدیا بولغم هداتدس ییا یراد کک

 . یدیا شا قوس هامور قرهلوا ریس یتسیل اها

1 2 
 هلبتیلاف اند یجن گیا رب «هلبقوص رکسع رارکتب
 قالا هنکأام امور «كرهدیا طبض ینهنودک ام |

 هدشامز لالقتسا .یدشع۲

۱۱۷ 

 ا «قر لاق هیف عزانم هد یرامءدمو بلاط

 ٠ هلرايلامور «هلفلوا شما مازتلا لابینآ یلجاتراق

 | ندنرلرادرس امور هد ۱۹۷ ؛بوشیرږک هاصاخ |

 | موق « كردبا قوس رکسع ( سویئیمالف)

 | هجرلکیو «بیرخت قسهبصق ۸۰ كراو هینودک اب

 ۱ هللا هلیسو رب ( سولتم ) رادرس هدنخرات ۱4۸ "

 ك

 یبههگب رادراو هاکو ( هسدا) نلنبد هنیدوو
 « بولوا یرهش (الب )نالوا شفلو هدنرق
 - اریعا امور -یدیلکد دوحوم هدرلتقو وا كنالس

 - اربا قرش عیطلاب هدنمآ_سقنا ییا كننلروط

 هنسهعساو *هرئاد ( ا!ریابا ) « بوشود هنفلروط
 لیکشت ییرب ند ( هسوید ) یکیا ینیدنلوب مسقنم
 قوج ر هقشب ندهبودک ام لصا «هدهسیا شما

 هتلایا + ینآهجورب « بولوا یواح ید یردب

 یزکصس ۳ و : يديا شش اوا ےس

 ؛(جارد) مویخاربد یزکم 0 ۲ ؛تكیالس
 هزورپ ) سیلووقن یزکم « یا کسا ۳
 ؟( رهشیکی ) ادیرال یزکرم؛هیلاست ۰4 ؛(هدنبرف
 1 نانو ) وا هند روغ ی رخ ؛دیرک. ۵

 هدیدالیم نرق یحعچوا نوا « هتنروق یزک

 «هدن رکدتبا طبض یتفاروطاربا مور بیلص لها
 تلود ۳ هلیمأت یغللارق ثكرنالس هد هنودک ام

 هدیدالم نارق یعنشب نوا .یدرلشغا سیسأت
 ناخ زباب ناطاس مربدلب و یزاغ راکدنوادخ ناک غنج

 هيام كلام ةيعغ هینودک ام هدنرلنامز یفارضح
E 

 | کام
 یفیدلوا فورعم هلیلوصحم غاب نوتبز «بولوا

 وا یسارح رواخ هدر زح

 4صق 5 ' هدر هحرو هدنرز

 توقاي ییهردنل و ۳1 الموت تبالعرمهاشم شعب و

 .رودیا ناس یوج |

)Mackenie( ۱ .ریهاشم هرتاکنا  

 قباسنرق «بولوا ندننرحایس یزنک ام
 لیخ هدنلامش یاصتا كاتب مآ هدنرخاوا یدالیم

 طرح رح هدهببطق راطقا «كرمدیآ تحایس تقو

 یغامریا یعسم هلیمساو ؛شللرلبا كدهنلحاوس ریبک |

 ه هنسلا ر راو « رشن یس همان تح ایس .ردشعا فا

 اطق | ات ما 0 2

 ا ۱ یزتک ام

 تلاا « ینرغ لامت » كنس

 -هرآ یلامش ضرع ٦۳ هللا °٩۱ «بولوا قامریا |

 كرالوک رکید هللا راهنا قوچرو نانلو هدنرلا |
 لوک میسج مان « یلوک ا رسا ه نایالپوط ین رقاآ

۱ 
 .ردشغل وا هجرت یخد ۱

| 
| 

 كور رب هدنسهعساو ر



 كام
 یرغوط هبیبرغ لامش «هلجورخ ندنبیط یاهتنم
 كو هلا یرهن (درال) ندلوص «كرهدیا نایرج

 عساو ندغاصو یرابا جاق رب رگیدو یر رب

 للشینا كب هدر, ٩ و ؛ ريلآ یبرفاآ كراو
 هرلغاط یلایق ندلوص «كرهدبا لیکشت رلنایرج
 | اشک او قدشناپ یراکما كلابجقلایقو كبد طوبص
 «هلنایرج زدنجما كرءهووا لاخ روتسم هلرازو

 «ماسقنالاب هرالوف قوچرب هدیلاعث ضرع 14°
 | ندلوک روکذ م .رولیکود 9 نالوا یانمه

 ۱بار Î ری جر

 باسح ندنعنم یتوزوا 1 رانا ناکود هلوکوم
 یهضوح .ردهدایز ندهرت«ولک ۰ ۰ 0۳۳

 .رونلوا نیمخم ردق هرتهولیک برم ۱

 ناربزح ندنسادتبا لوا نرش ییوص كرہن وب
 .رونلو دم ددهنسادتبا

 یخد هدنرع#* دنالسنبوق تنهیلارتسوآ -

 | هلر ( نوسواد ) هک «ردراو رهن رب هلعسا و

 ع وه لک اا

 .ردهدنفلن وزوا

 | لو اکام

 .ردشع اتافو هد: ۱۵۱۷ 3 «شمغوط هدسنارولف

(Machiavel)ربهاشم الاتبا  

 هد ۱ ٩ «بولوا لندن رر ۵

 . ذوفنیارجا هدهیسایس روما «بونلون یتاک كنتبر

 .وصخ ترومأم هامورو هال او هسنارفو ؛شغا

 هسنارولف كننادناخ سیجدم .یدبا شتیک هللا هص

 فا یهروکذ م تر وام ےک وک هنتهوکح

 نالوا پاپ هلیما نوئ
 « هلیسارتفا قفلوم هدنهلع كسیجمدم لانیدراق

 ؛قالطا هدمب .یدشفلوا یننو «شغلآ هبهخکشا

 ك

 یح وا ا رخّوم 0 بودیا

 دشدم «یرهنلوا باج ههسنارواف و
 ی هد ۱۰۲۱و ؛شعازف قمجو
 كنب راث آ «بودناره> هافیلأت یامز تکنت .یدیا
 هرکس نادا یرابآ رده وا تقو وا قغوج

 .ردشفل وا ردخ

 | كننادناخ س

1۸ 

 دن الا ۳1

1 
 هدنتسوا«ینایل لزوک «یسیلاما ۱۳ ۰۱۰ «بولوا |

 للع .ردادتەم ك «بومعج یراقو قدهحرد |

n 
  aaاص هنس هدام <

5 
Iهبسولا دنآ تب هنایسا . 
Eواک ۱ ۵ كديردامو  

 فصت هدنلحاس زیکد قآ و هدنسب یف بونح هرتم

 رهث را یزک تلایا هدنا تكبوق رب یوراد |

 ندرلب عو یسهعلق رب بارخ هلاق ندننامز رللامور

 هدنفارطا «یسهعلق جا رب هلبعسا ( هبصقلا ) هلاق |

 ك رونلوا اورا هللاح رب هدنعسا ( هندلا یداو) |

 یک هدف یاسر كش وک هلم را هعغاب دیک |

 حکم رب «یلدعم نوشروق و یرلهعلباق یلدروک |
 ومع هرلساپاپ «ىنيمعملاراد رب هلسیلاع

 یواح یدلج كم نوا زکس هدنسهرئاد سویقسپ
 نوتیز هلیارث لوبقم كبو رومشم «یسهناضث
 مداب بجا «نوهل «لاقترو «موزوا یروف «یغاب
 .ردراوینراجت كلشیا كيو یفاجارخا هویم رئاسو

 هرارهش یکءهدنرفرط څا تنناپسا هلبا لوب ریمد
 نازیم «بولوا مالم كم نیشیق یساوه .ردطوم

 ۳۰یخد نزایو «زنا یغاشآ ندهحرد < هرارا

 كب یاوه «بویغا روهظ الصا هلوتسمو هراس
 . هدتفاطل رب ررپو ناشن ندتنج یراراوجو مالغاص
 مظتنم ريغ یرلهاخ هلرلقاقوس رکا « ندنفیدلوا
 بوروا نوت رپثو «یدبا هیلوا یرام ندتفاظنو
 .یدیا یتج هلوا ىلع اوه لیدبن رب لزوک نوجا

 . سیسأتندنفررام رال کیف «بولوا رهشرپ کا كب
 ۶ نکلا شا یندت لیخ هد .یدشفل وا

 اغا سک ترومعمرب هداعلاقوف «هعک هنیلا

 ۱ دا موبلا ی یراثآ قوجرب كن همالسا تدم

 رد (هقلام) یمسا هجرلب رع

 9 هكنس هطخ هی-ولادنآ قلا هغالام-

 ندنتلابا سیداق «بولوا یر كتلااا ۸ , خر دنا و

 قآ ابو .ردیلحم ییونج كا كنهناپسا هرکص
 لوس ندنفرط یبرف لامش «سیداق ًبیغ «هلزکد
 «(هبطررق) هودروق ندنتهح قرش لام « (هیلیبا)
 هرددودح هلمرلتلابا ( هطانرغ ) هدانرغ یخد ًاقرش
 يااهاو هرتمولیکمب م ۷ ۹ یس هس حاسم

 دا بولوا قلغاط یسیضارا .ردیذک ٥۷



 لا
 (هدال) هلرکید مانو ( ادجت) نالوا یغاط هارو
 روا هلمتفو .ردراو یافترا هرم ۲۷۱ ۵ كلج

 ۱ ندقمالقاب رلغاط اس نالوا شفل و روس ا

 | قلایقیراضمبو «ردهدنلاح قالبچ هدنوک یک وکو |

 و .ردیواح یرلموروچواو هرانم بیر «بولوا |
 ۔ یقاط رب «بوفآ رلیاچ قوچ رب ندراغاط

 «یدبا هلیاللوق یسهلج «هدهسریلنالاوق ۱
 كا رنو .یدتج هوا روم اهد قوچ تکا

 ه دیضارا

 | اورالادعب یراهووا یءهدنراراوج هغالام «كر«هلک | ندنتلایا هدانرع هک« رد (هس- روهادآ وغ) کوس 9
 قلایا هدیرهن ( ورابدآ وغ ) .رولیکود هزیکد قا

 نوشروق هدنرلغاط .رریک هنتلایا سیداق «هللا قش

 .روینا و ران دعم را-و تیفارف «لک «رقاب «ریمد "
 <X قوب یرنالوا جارخا «هدهس 3

 یغارب وط و قاع یساوه .ردف وح ك هدیهندعم

 یخماق کش هةشب نده دام راخذ ؛بولوا تونم

 ؛موزواییتیلک ر رو ربارش روهشم ؛ نويل لاتر و

 هایم - رده دنم

 | لصاح یعاولا كراهویم رئاسو نوتیز «مداب «ریجنا
 یرلیات دش كب «بولوا قرص كب یرهلزاز .رولوا

 8 «بولوا مقنم 4 اضق ۱۰ تلابا .ردشملوایخد "

 . ردب واح ی هیحات ۱

 | فوقالام
 .ب رام مر «بولوا ینلتم كاو یر كءالف کاح 1

 | هنمویه ندنفرط (ےیب) لات و
  لووتساوسراسور هنرزوا كونو ؛ شفلوا طبس ٩

 "افاکم کو هلایوم .یدرلشاوا روبج هب هیلخت

 ۱ یلاونع یس هقود فوق الام نسل «شلوا ریشم

 .یدیشار و ید

 ۱ یالام
 اه

۳ 
 .رودبا ناب یوم

ailê ( Malebranch? )) a: 
 «بولوا ندا تا ریهاشم ۱ شااریلام

 تافو هد ۱۷۱۰۵ و « شن وط هدسراپ هد ۸

 کو ادا

 تەح أ رص 4 سو دام « ییالم» ]

 [. هلروپ
 رګ لحاسو هدب رغ دالب یاصفا

 «قرهوفوا یرلباتک كتراقد .ردشا

2 

 هر زجهبشعرق ( 1۵۱201 )
 هد رهش لو وتساوس ه دنس

 ۱ توفات قغیدلوا هبصق ٍِ هدطبح

 لام
 شقا قاحلا هاس ه رز ی «شلوا مب ا

 قیرط رب بیرغ صوصخ هنیدنک هدمب «هدهسیا | -د
 هدللاسم شمیو ؛شختا ليم هفوصت «قرتوط |

 هام تمکح .ردشعا برقت هنکاس او رج
 هدنابدا .ردراو یسهره صد ندهیضار مولعو |

 هلتح صف رب « بولوا یسالوط دی د 1

 اا

 ۸ نورتلام

 ( هیرت ) هدننسهطخ دنالتو تیهقراعاد هدنخر |
 « شم وط و دنس هم |

۱ 
| 

۱ 

(Malte e)۔ارغج ریهاشم  

 . ۱۷۷۵ « بولوا ندنوب

 تاف و هدسراب هد ۱۸ ۲۰ و

۳ 1 ۰ 
 ر لمکم هرزوا دلح ۱۰ راد هبافارذج .ردشکا

 ید ی رەت هرزوا داح ۷ دعا «بوزاب را ۱

 و ده) و یغوا یادنک کم ندنافو هک «ردشمزاب

 هلنا_یحصت و تالب دعت ضع) ندنف رط (ترماتروق) | ۲

 شد یر شد کد ده ودشفاوا هوش رارگآ

 .ردراو |
e ۱و اس 5  e 

 هدنساطق لاترقو هدنراوح لوداتسا هام ۱

 ندیکهدیمزا نداشاپ ردیح قرهلوا ] :
 هرف ر هدر لحاسو هدنرز وا یطخ لو ربم د

 یر هجنابهزبسو یرا بفیصو كشوک شمب «بولوا
 . ردب واح أ

 سود رف هنا تل ود سس وء ا
 كن زاغ ناخ ناه ناطاسنایشآ | ۶ اخام

 *یزاف < بولوا یزف كنرلاب هدا جش و یسهحوز |

 واش جش 3 لوا ندزالوا لئات هتنطاس «هیلاراشم ۱

 ییسیدنک هسلصا ره «هلکعا ماود هنسهواز كربلا

 كا راشم *یزاف.و. ؛.ضقا قشع «بوروک

 یردب « هشیرزوا اؤر رب ییدتبا لق بوروک
 ندلا ءالع هجرت ةا صو ؛شرو اضر هنجموزت

 .ردشلوایسهدلاو كنبزاف ناخروا ناطاس هللا اشا |

 ناطاسو هرکص یا جوا ندیلابهدا جش نونالام
 هدکج هلس «بودبا لاحرا لوا یآ رب ندناخ ناذع

 :ودقفل وا نفد هتناب یردب

 هدیدنه طبس رک ۵ |

a 
 هد هف اسم كال هرتم واک ۷ ۵ ندلحاسوو هدنرلةیجآ



 لا م

 قله هعمتجم ؟هرفص رازچ رب

 9۱۲ هلبا یلامت ضم

 E هلا

 * « بولوا

 ار ۱۲٩و یبونج ضیع

 ولی ۸۱ هدب ارا قرش لوط ۱

 ا

 | هفاسم نالرا یا هرتم راک ۰ و یو و ره

 تب ییضارا دا  هطآ و .رارولوا دتع هدهعساو

 یرامظعا مق هدناح یدم دزیکد «بولوا نم

 ةحاسم گانسهلج هدنلاح رزج «هلغفل و هدنتلآ وص

 زکلاب هدالاح دمو ۰ یس هیعطس

 هردو دنتعسو هرتمولیک

 لصفم لا «بولوا

 عبرص ۰

 لوه یددع دازهمآ و

 یرلکوس كلا زکااب هد را هطب رخ

 یرب ندیکسا ینیحایس برعلا ةریزج رئاسو طقسم |

 | .اها . رولوا غلاب هز و در « هدلاح یر ارتش

 ARS «بولرا لوهحم ید ىرادة« ك: رل

 ى ا

 ردشفلوا

 «بولوا مقنم ه هر اد ۱۳ هحهرادا «هدرلهسرا

 یهربزج نوکسم ۲۰۰ هروک هاسحر رکیدو ۱۷ ۵

 نیم هدر داتم فا هان وا ۱۵۰

 مفقنم هفاط ٩ رم رازح

 .وا لکشتم ندهناج رم *یضارا یهلج .راردنواح

 بوسنم هب هام رب ریةف نکآ لیصا .ردشا تافو | زواح یل هرتم ۲ یافترا كرار ر 8 «بول

 دم كا کو ردق هبهرتم ۵ ؛هدهسروبعا

 -وا قرف ندقازوا «ندنندلوا یرلجاغآ یزوج
 عطق ابو هرئاد رب ېک حبس یماط رب ره .ررونل

 راشاطوب «بولوا هدنیمضو به لیکشت صقان
 .راردبا لیکشت لکع رب هلو كلذک هدنرلنیپ یغد

 تبنم كب یرلقاروطو قوج كب یبهبراج هایم
 هدرلهطا ول یرلسا كا كاب راز وج ناتسدنه «بولوا

 ككا یدنهرغ هللا رجا عو رب یک یغیدلوا

 یرادو قوماپ .ریشرت هر :رامف راسو یجافآ

 هلیس هیلها تاناویحراسو نوبق .رولوا لصاح ید

 كپ یرلشوق وآ رئاس هلیسهئام رویط و یغیاب

 ندارو «بوقیچ یتجنول یلتیاک ندزکد
 لقن كدهنسهیرغ لحاوسو هنبرلطسو تناقرفآ
 (لاننس)رلیلرب .ریل اللوق هدنماقم تنیزو هجا هبا

 .ردقوح

 ها

 | هلاسلصوصخم هنیرلپ دنک «بولوا بوسنم هنتیشنج
 هلف ورح (یهاود) هل.دقو ینرلناسا : رار دماک هم

 , ندکو رابرت .یدبا تراع |

 هراسویاواو تالا ضعب ندنداعم «كلموح قانج

 لام ۱

 اصتسا ییییرع طخ یدعش « نکیا هدقمزاب

 الوق یفالسا ند لوا نرق ترد ۰ رردهدکغا

 لبد هدنرلنیپ و ؛رلردلسم یسهلج مولا «بودیا

 هجنرلیدنک یه رت گنيلناربا رب ندیا رن یالسا
 رهام هدکلهک یریدنک . ردهاکترایز كوب
 ۰ لردیک هلرلیگ ردق «هتکلک و  هبیدنرس « بولوا

 «ردرلشلکه دبا تراجم یارجا «بوشانب هرلهطآ و

 ۳ "لدریرج و یغد هطوطب نا
 که دنقح رازج و دارلبلاپوروا كدهتقو نیقب تح

 ندنالیصفت کی دربو تكانحابس برعوبشا یرلنامولعم

 «بو دنا

 «ربصح هلتاج وسن* شعب

 -هربزج (یلام) یو (هلم) یرازکرم .رلردا لامتا
 .ردهبصآ نانلو هلعسا و هنب هدنس

(Malherbe) lyرومشم لا تی هسنارف  

 هد ۱۵۵۵ «؛بولوا قاد 2

 هدصزاب هد ۱۱۳۸ و «شوط هدنرمث ( ناق )

 ر .یدیشمریک هنتمدخ كنسنرب لوفلآ «بولوا

 تافو لوا ندنسیدنکیسهلج «بولوا یدالوا چاق

 نسح درهلکو هنتحاصف تیاسل هدنراهشا .ردشعا

 اش راکذا 2ا «بو دیا تود هدابز اب هناا

 یرامشا ا و ؛ردقوب یتراهم ہدنداجا هن
 .ردبداع ك f لزوک كب افق

 ارح »و « ییالم »)ار ۵

 #3 9 ع اسلام

 ههرتلکاا  هددیفس رم ۱ هام

 تنهیلحس .بولوا هطا رب عبات
 ولو هدننوئج هرتمولیک ٩۰ كنسیونج لحاس
 قرهلوا هدنقرش هرتمولک ۲۰۰ كنسیقرش لحاس

 ۲۶۳۱۱۳ ۳ هلا لات ضرع ؟

 ۶ «بولوا لکشلا یفس .ردعفاو هدیقرش لوط
  ردهرتمولیک ٤ کا هدنرب یوم لر ۳۷

 اچ وک اقرب نالوا جامو ۹ یسهیعتس

 بولوا هرتمواکح لم ۳۳۳ رارب هلا هطآ

 اکا ۔ یزکرم . ردراو ییلاها ۱۷۱ ۱

, 
6۲ SD 



 ۶م

 تنایل و یوق رب یلیتریک هنجما او هدنسیل
 هطلام یغارروط .ردیرهش ( هتلاو ) عقاو هدنجتا

 زکااپ ؛بولوا یراعشاو یامروا .ردزیوصو

 شعب و ؛شلپاب رلهجناب هلتروصرب كج هلتید یمنص |
 .ردشلرهشینب یراجافآ یریجنا تارف و بورخ

 هرارانازبم «بولوا مالغاصو مالم نیشیقیماوه
 ؛هدهسروال و هد را هوا یراهجرد ۲۱ هلا ۰ 3

 یراک زور بونج هله .بواوا قاصص كی نزا |

 «نوهل «لاقترو «بولوا هاشم هرلیکتناقیرف
 هتنالوک ام قلبا ٤ كنسيلاها هربزج «هتات «هنیلدنم |
 نوزوا عو ر و قوماپ «هرخذ ردق كج هشیت ۱

 . ر دق وج كب ی رلکصچ هدنم وم .رولوالصاح هجو

 ك: (ونیموت) و یاب كنغجهطآ (وچوغ) ندنناقط |
 روپشء هک غد ید هطلام .ردروهش» ىو |

 ی-هبلها تاناویح راس «بولوا قوچ یرلبپ
 «بونیک هکلیعەکو یت زاععبلاب هیعلش اب یاها .وذژآ و

 سلبارط «هدربازج «هدسنو یغد رلزطلام قوجا |
 هلرلقاف انصا ?E قللاقب هدرالع 2 هد رغ 3

 .رلردیا شیمآ
 ك « بولوا عقاو هدنس هر وا دا زکدقآ هطلام ۱

 و برضو قرش «هلفلوا یغد ینایل مالغاصو او

 كرا ر كوب هدنسهرا اشرفآ هلا ابوروآ
 .ردزواخم یتنارفرابلمرب یتراجت یونس .ردیز؟ص
 یآ ىلا هد هنس یساغود زکد قآ تنهرتاکنا

 وب اهلا راشم تاود « هلکغا تماقا هدشنایل هطلام

 ا «بودبا اشنا تاماعسا مسج هنا

 مکح هدهریزج یسیلاها .ردیا هماقا یغد رکبع ْ

 راب رع نلک ههریزج هدشنامز هبمالسا تعوکخ 6
 و ۰ ردرلششابرع یسهلج «بولاچ هبلغ هنیرارکید
 یرلکدل وس قجثآ .راردملکتم هلیناسل یبیع مویلا
 ذوخأ«ندنرلناسل ایوروآ راسو هجابلاتنا هده

 ندهتوا یرلیدنک .راریناللوق یغد رلهلک قوچرب "
 هدنابسانم مو لک هلیسیااها یلحاوس اقرفا یر

 .هجعكءاش كاسل یرلکدلبوس «هدلاحیرلقدنل _

 تر ینالوصحم . راقج ه هجردرب لمحت لب اقان هدنکب دسا] ۱

 . روناوا نیەت ندنفرط تموکح ی ٩ و «باختلا | ۱

 یمهرادا سل 3 رب نداضعا ۳ هشب ندنو |

 ۰ ردراف ید ا

 | نداروا كنسيلاها برم هلتاو یلوا برق ةت

AY 

 رودیا تلالد هنغبدلوا رشت .

 | نالوا رشن هدهطا «بولوا هدنسوه یعشالنالاتا

 وروق فرط ره كل هطآ «بولوا ترابع ندنشاط |

 هلبا هیلرحس |

 | «هدرل هسبا كک ورم ندنسایاق هنلتخ ماوقا شمروس

 لام

 یررابک كرازطلام

 ۔وکح زیلکنا «هدهسرویقیچ هچایلاتبا یخد رلهتزغ
 قلبصع كنرلناسل زلکااو زطلام هد تاکم قم

 و ؛ شقارب یرابتخا یبهجنابلاتیا «بودبا یروبجم
 .ردشمامهل را ندکما وسهجمرع یني هجزطلامیاها
 « بولوا یعطس تب ییکاح هدهطاام كنهرتلکنا

 نیاوفیدنک هریزحو ۰ ردا نیم لاو 7 زکآا ۱

 کس نداضعا ۱۷ .روالوا هرادا هلبس هص وصخ

 ندنفرط لاها ی ۸ درو «بولوا یلج رب

 ةنمهب هبحان 4 ۵ ییاقممو هر زج
 ۰ باضنا ندنفرط لاها یراربدم هبحات «بولوا

 رب هدهطاام . روناوا قیدصت ندنفرط لاوو
 کم هشادتبا ددهتمو هدادعا ۲ هللا نوتفلاراد |

 ae الماک یسیلاها .ردراو |

 «بولوا نوکسم هلاهلوه# ماوقا ًاعدق هطلام
 هل راضب گراهر اغم نالوا ایا یرلن کسمدآرلن و

 كسوریموا ۰ ردیقاب مویلا رلهلق ابف و بيرغ ضب
 ندهطلام تاهربزح ییدتا هل 1 «یحج وا (

 شفلوب هدنوب كنسهراغم وسپیلاق «بولوا ترابع
 كنار «كرالهکتف هدمب ۰ ردنونظم یتیدلوا
 نالوا هتراجت كنفوم « بوک هلا كرایلجاتراق
 شمراو هیرلباكپ یت رومعم «هلیبسح یدادءتسا
 .یدیا فورعم هلیمسا ( هتیلم ( ه>راتاتو .یدنا

 < بوک هرلیلامور ندرایلجانراق ربارب
 .هصح ینلروطاریعا قرش هدنعاسقنا كنتاود امور

 مالسا داغ هدننامز باغا ی و ؛شهثود هنس

 « بوراص یهررزح هعفد ج وا هدنفرظ هنس ۰

 هیلتص .یدرلشغعا طبض هدنسپ دالبم خرات ۷۷۰

 هدن را هرص یفر تن هبمالسا تو لدنس هر زج

 هطلامهدیدالبم نرف یحم نکا نواو یجمر نوا ینعی

 یواش ندنفرط رحور یلارق هبلحس ید

 - وم هلرلن اسم ی.هناراکتنعلم ةنکحم نویسیزکناو
 كرلنوب « هلا ارجا تابوقع عاولا هدنقح رلیوس

 كسودر .یدرلشلوا روبجم هکم هاقیرفآ یغوچ
 یرلنرضح ناخ نایلس ناطاس ینوناق ناکقنج
 ۽ هشرزوآ تک لراش یطبض ندنفرط



 ل
 هنر هیلاوش ( ناژدنس ) نالبراقیچ ندسودر

 قلم هب هیلرصس هطاام . یدیا شمرو یبهطلام

 هرادا هلترانخو هدننروص تبروهج عون ۳۸ «نکیآ

 تکرح هلبصعد و مظ رهلاوش و «نکیا هدقنل وا

 نایلس ناطلس یفوناق هن. یدرلشهالشاب هکعا

 ۱ ه رصاحم ی هطلامتدم لوط ی-اغود لنافع هدنرود

 تیاشاب تروغفط و شغا قیذت هدایز كب «ك رهدیا

 هد ۱۷۹۸ . یدشنل وا عف ره رصاح هنر زوا ین داهش

 ؛پودیا طبض ینهطلادنکردیکءرصم نوبل وهات كوس
 هللا هبنحا تادادما قوجر رازطلام هد ۱۸ ۰

 یهاج تنهرتلکاا «قرهقیچ ندنتیمبات كنەسنارف
 سراپ نانلوا دقف هد ۱۸۱۶ و ؛شمرک هنتلآ

 قیدصت یتکرت هبهرتلکنا كءهرزج وب یبهدهاعم
 . ردشغا

 ها ق يماتم ] د « تولوا هبصق رم هدنلدنا
 . ردروطسم هدهبرع بتکک یفیدنلوپ

 ۔رادمکح هجوقسا (۱12۱601۳)
 ؛بولوایمسا كنیشک ترد ندنرل ۱ ملوملام

 . رد راشمر وسمکح هدیدالیم نرق یجنرب نواو نوا

 | ك(ناقود) یردب هک «ردیسیعچوا یرار ویشم كلا

 هد ۳ 6 هنرزوایدیافلت ندنف رط (تقام)

 ینلتاق كننردن هرکص هنس یدب ؛بوجاق هب هرتلک: |

 و ؛ شتا دادرتسا یتوروم كلم «كرهردتبا لتق

 لوتقم هد ۱۰۹۳ هدهرامییدتا هلیلارق هرتلکنا
 .ودعلوا

 زملکنا ر یهچوتسا (۱۲۵۱6۵۱۳) .

 ريم هد ۱۷۸۲ «بولوا یطباص ۱ وةلام

 ندرلتبرومآم ضم رکی د «درهک هناتسدنه لقلب الا
 | هدنخ رات ۱۸۰۸ و ؛ شلوا یدلاو یابع هرکص

 و دتناهنزاوم ییذوفآ زیاکنایتراق هنیذوف زسنارف

 . ردشغعا تافو هد ۱۸۳۳ و ؛شفلوا

 | یواح یمیاقو نالوا دلدهسب دالدم جرات ۱۸۰۱۰

 وهبهجزسنارف هک «هردشمزاب یخشرات نارا رب لمکم

 قدادتنا

۰:۱۳ 

 .یدبا تاذ و یخد |

 هناتسدنه . ردشفل وا رشنو هجرت ید «یسراف

 - ردراو غد یتافیلات شمب راد

 ٤ بولو رضا هدنسهقو دحا هک ( یردا |
 e قرهنلوا مانعا هنارا هلتدصخ ص «هرزوا كم

 | باخت هنغلاضما یسهراف ماوع هدنندوع هب هرتلک زا

POE TTT or 

1 
 ( هغالام ) کهدهناپ-ا ۱ متلام

 1 ۰ ردیسپ ر٥ ءالما ۱

 [. الروب تعجاص هتسهدام

 وا یمسا كناوذ قوچرب ندهباع ۱ ۲
 :ردینآ هجو ,یرلذورعم كا «بول كلام

 كاندرامنا هک(یسوالایرامنالا نابتل ان كلام)
 نالواقالم «نمدنفا تایعلالکک !هیلع تانتاکرغف لوا
 ¢ و یجنرب «بولوا یر فلیاذ قلآ

 كامشالادبع یب ۰ ردشلوا ییدنک هدنیاور رب
 ةفاک رکیدو هدنرلانغ دحا و ردب «بولوا یبق

 لره لاس ى ۲۰ و ؛شفل و رضاح هدناوزع

 و ؛ شا تافو هدهنندم هدیقوراف بانج تفالخ

 .ص بانج تعم هدنسه رام نبفص هدتاور 5و

 .ردشلوا دش هدیوضت

 دن قو زدن هک ( مشخدل ان كلام ) --

 « هدهسیا شفلوا ماهتا هلقاضو ؛شغل و رضاح
 . ردشماشالک ۲ ندنلاوحا ینیدلوا ارتفا كوب

 لالبروسمازعاندیوبنبناج هنقارحا كرارفلادحم

 .یراصتالا ةهبر نب كالام دیسا وا س

 راسو هدنرازغ دحاو ردب هک( یدعالا یجرزلا

 ا ترفح تداهش « بولوپ رضاح هدناوزغ
 ؟شلوا یراطیم هنبرازوک هج دقم ندهعهنلاینر

BAKتافو هدنخرات 1 او هد اور  

 . ردشعا

 هک ( یرماسلا ىشرقلا ةعمز نب كلام ) -
 دلاو یردارب ی هعهز تن هدوس ندنینمّوء تاما

 زب هرم یسهجوز «بولوا ندرلنلک همالسا لوا
 ۹یدیشغا ترعه هشبح رارب هلبا هب ماعاایدعسلا

 یحرزلا یراصنالا نانس نإ كلام )

 هلعّالص) هلا لوسر هجو كرابم نالوا باصم
 دهرا ویو «شو بوبالابیناق ناقآ ند(ملسو
 . ردشا وادیهش

 ( یل هنادبعنب كلام میکح وبا ) -
 !دبع و دیزب و هواعم «بولوا ندنیطسلف لها
 قوسیثراق هرامور هنس قرقهدنران امز ناوم نب
 یرق هددنافوو ؛ شما هدناموق هرکس ناثلوا



 لا 1
 مو اص . یدشفلوا رک قارب قرف هنر وا
 0 رابک و یشیدملوا بحس «بولوا تاذ 1

 . ردو ص ید یی دنلوب

 ارجا یہما رب یغیدلوا شلآ قرەلوا فیرث
 یفیدلوا شا نون یمیلا راشمهلتفلاخم وب بوی |

 . ردلوتنم
 هک( یرصنلا فوعن كلام ىلع وا) -- ۱

 بولغم « بولوا نیکرشم سیر هدنس هعقو نینح |
 ندیون باج و ؛ شماکچ هفناط « هنن رزوا یا ۱

 نشودهنیلسم *یدایا هدرب دقت ییدتسا لوبق یالس

 یاداروس دعو یدر هتسیدنک كنلاوماو لها

 ‹ كر لک هیوبن بانج دزن « هحلوا عو

 لاا ف
 ؛ شفل و ندی ولق ةناۇم «قرهلروس اطءاىخد هود |

 نل دعسو هدماش خ وتف «بولوا قداص هدنمالساو

 عرش فااخم نده وامم

 زو هنسیدنک و ؛ فرغم هلمالسا فرش

 رضاح ید دن هیس داق هدنانعم (هضر) صاقو یا

 .ردشفل و 1

 هک ( یادسملا طع ن كلام رو وا) - ۰

 فرش «كرهلک ه«یوبن بانج دزن هلدارفا یوق
 هنسب دن یلاکز كنموق و «شلوا فرشم هلمالسا

 وا ضد ی. روش تعط ۰ ىدا و هلاوح 8

 .ردراو یراعشا ضعإ «بول |

 دزن هک ( یعوریلایمیقلا ةر ول نب كلام ) -- م
 شفا فرش هلمالسا فرش ؛ك ر هلک هبیود 1

 . ىدا شر 8
 كلام دا نن س هللادع وا ۱

 ا ىندملا ا ۱ كلام

 هدنسل رعش خرا ٩۰ «بول وا یی ر هکابو یرب

ِ 

 (اتر) رع ب هنادبع و ؛شقا مت ندیعن یا
 رابک راس و ندعفا و یرهز ندنراباداز بت

 ندیآرلا ةهیبر « بودیا هفبرش ثیداحا اةساندنیمبا
 نب لبس نداد . ىدا شلنا ملع لیصح یخد :

 دودعم ندنیمبات «بوشیتب یغد هنیرلترضح بمص
 رب هدست و ثیدحو هقف . ردورم یرافدلوا

 یرلدلعم هک « یدیا راو ینامولعم تمسو هدهجرد م
 هدننامزو ؛ شلوا روبحهاتفتسا ندن ب دن یو
 شااق رصهم هنسبدنک اتفا ما هدهرونم ةنبدم ِ

 فان تارق عو ؛شاکه اياد هدهرونم 4 ةنیدم

۶۵ 0 
 تسدبآ تقو یحهدبا لقن هضرش ثداحا . یدا | یتتم

 ةنبدمو «ییدکوچ زبد هلراثو و تمرح لاک «بولآ
 < تولوا او یار دبیر
 تمرح هلهیحو ول هدنالماع» راسو «ییدیرو با

 هدنحرات ۱۶۷ ۰ ردو ینردلوا ی.هداعااقوف

CEEییدمرو یاوتفر قحا ناداوا لط زد  

 اذهمم و «یشادلروا جاب ریق ۷۰ هنسیدن؟ نوجا

 و «ینیدلوا یضار هاتفایثراق هنسهنادحو تعانق

 نب رفعج یہ كروصنم رفعج ولا ندسابع دالوا
 یغیدلواشلدیا برض هلجابریق یخدندنفرط نایلس
 هدهرونم دم E لاس ۱۷۹ ۰ ردو

 نفد ه دعیق «بودا لارا

 هك« رذشملا فلات 03 هلناونع « ءاطولا »

 ) هرڪ٣۴لاراد ماما ۳ ران كا كدح بک"

 یهذم كکلام مام

 ء

 رادهثدح .ردشم وا

 ۰ ردراو ینرهش ید هلببقل
 یخد هدزعامز 6 بولوا رشتنم هد رغم هدایز كلا

 برغم و ریازج «سنون «برغ سلبارط «یزاننب |
 ۰ ردیهذلایلام ییلاها یمقا

 ۰ ردیمساكکام لکوم همنهج كلام

 ۱ | سانپ
 ( یرصبلا ا

 ندداهز و ال ریهاشم ۱ رايد ن كلام

 ۰ بوتیک هلیتیعدک ۰ ردشماشا هدهرص «بولوا

 . یدردبا شیم هرجا «قرهزاب فيرد فععم

 .ناععسم . ردش*۱ تافو هدهرصب هدنخرات ۱۳

 هدنقح یساوقت و عرو و هدیاب وب « بولوا هوعدلا

 رداوقنم رداو قوجرب

 | قوطن كلام

 . ردروهشم هلشواخهو دوج و هلتراسج و تعاعش

 بس
 تعحام ه هفثن | *هدام |

 [ ۰ هلروس

 هیس اع تفالخ ( ىلغتلا )

 5 بولوا قدس ارم

 ۰ ردیسسوم ك ( هبحر ) یک ہدنسیداو تارف
 نداروا هدنتیعم كديشرلازوراه نوکر, هک هللوش

 SS AR AN LS هلعق
 یو دیشرلانوراهو ؛ کا فیلک کھا ندقیاق

 «بوشیا o رب كج هدبا باجا



۳۳ 

 لاژس ینکیدتسیا تافاکم هن هجرت بحاصو «سا
 باط ری رب ثكجهدبا راما قوط نب كلامو ؛شعا
 یبهبحر روک ذم هدیضارا نالوا ناسحا «هلکْعا

 .یدشنل واهبجو هنسیدنکیتراما «بودبا نسا
 هبریما فل اک ندهجرت بحاص دیشرلا نوراه هدعب

 ؛ شتا نایصع تیام ؛بودیا عانتما «هجندیا بلط
 ۱ و ندق دلاق سوى تدم ۷ « بول تو طو

 | ؛شمهللوسزوس الصا ‹«هدنغیدلراقبج هب هفیلخ روضح
 | كننويب «بولوا لوم یتدح دلدیشر یوکس ویو
 ا ةا «هدتکیدتآ سا یتلرفا
 شفل واوفع « گر هديا بلج ناجح فن هفبلخ هلرمش

 وا یریما قشمد هدننامز كاکوتم هدمب .یدیا

 ؛شلو ترهش هلیمرکو دوج هدنتراما وب «بول
 .ردشعا تافو هدنخرات ۲۵۹٩ و

 كنم راهدام « كلام » ] ۱ هر وت نی كلام

 [ -تمجارم هنسیجمرب
 یربه نرق یمنرا ( كاالادبع 1 <لام

 ی

 ا تاب وش .یدیا كلاس هاضخ

 مشاهنوخ معچ ردرلههشچ اناج هدکقذع هر
 شاه ترا ارگ فقه ا ٩
 -ونح لحاس كجوسا (6]۸1۵) ۱ رام

 هدنرزوا یزافو (دنوس) هدنسبب

 ه۲ ۰ ثكلوهقوتسا قرهلوا هدنسدشراق كغام, وقو

 هكنتلایا (سوهولام) هدنسیبرغ بونج هرتمولک

 لزوک«یسیلاها ۵۲ 4۷۰ «بولوا رهش رب یزکر ص

 «یساسیلکر  عنبصم «یسهناخراع «یتکم هبرح رب

 «یراهاکتسدو ضو- ص وصخ هنلامما نفس« یسهعلغ

 هراسو نوو «نواص ؛ هقاش «تناف «یلاخ «هخوح

 یزکد قیللاب و ینایل لزوک یمنص «یراهقرباف

 .ردراو یسهرحم تراجت كلشيا هلبرل هلکسا

Ce 
 لیکتت قسهطخ (هیاقسا) رب لبابا داتسنایتسیرق
 داتسن ابتسیرقو هلب کد تاغاق لام . روبدیا

 «هلبزکد قیطلاب ابونج «هلتلایا و هنب اةرش «هلیتلایا
 حاسم «بولوا دودحم هلزافو دنوس ید ًابرغ

 غامر ا كنك هدلاح ینیدلوا هدلکشرب عالضالاسخ | قیرط «بولوا ندنسارمش یلن ۱ ۳۹ “ت NS ۳ :اغع

Ns 

 اهاو هرتمولیک عب رص 4۷۹۵ یني | ینحذرانابرق «هجنروکی یکی دلرود كر هد ږلبا هنخ رج

 رار و ی رهرص هت مقاط رب همدا كران وب
 5€ یرهن لوس ثا .روینلو رلوكو |

۳ 1 

4 

 ردق ههرتم ٩۰ ییضارا .ردیشک ۲ ۳
 «بولوا ېک ندرهووا كچوک نالوا یافترا

 - وا تبنم تپ یغاروط .رد (ویفنیر) لوک كويب
 ۱ ووهدنمکع یرابنا هربخذ كحوسا تااا و «بول

 «بولوا تعارز لباق هد ۱۰۸ هدزو ثكنسضارا

 روا .ردصوصخم هنعرز راخذ ی ۰ هدزو

 ؟ردروک ندعم لتشک كا . ردقوج هدیرلنام

 ۱۰۱ ۰۰۰ «نوبق ۱۱۸ ۰۰۰ هدنلخاد تلاا

 زکلاب و تآ ۰۰۰ «زوموط ۸۰۰۰ «رینیص
 كپ هلتبس هنطرع یساوه .رددوجوم یک زد
 ۱۰ هلا ٩ هرارطازازم یطسو «بولوا لدتعم

 نوک ۰ هدا اذه عم . ودهدتسهزآ هحرد

 .روناول دم“ راوص
 تناتسدنه (115۱۷: ) هولم دوخاب ۱ 0

 ورا هطخ ر كوي هدنرطسو

 لیکشت ینسهشوک ی نونج برغ كنسهمساو ةضوح

 ینیدلوا طاح هلراغاط یرلفرط راسو ؛رویدیا

 هایم «بولوا لئام یرغوط هبقرش لامش «هدلاح |

 هغامریا روکذ م «دلر هنایرغوط هتهج وا یهراج

 «ایدنو ًابونج .رولیکود هنهظ رهن (هنج) مبا

 برغ «راپمالس و رکنود ندنتهج یبرف بونج
 قرشلاعش «هللارح یلاوارآ ندنفرط یلامش برغو

 . ردطاحم هلبیسارحم هنج روکذ م یخد ندنفرط

 لب لرهندنس هلی لابچ عبات هنبرهن (هنج) روکذم
 العا مق كنس هضوح ( هر ) و یرلهضوح نوتب
 ۲ هدنسهرآ رلغاط «یک ینیدنلوب هدنلخاد هطخ و

 ام) نایکود هنبوق ( یابک ) هلجورخ ندزافو
 ردهدهلخ وب یم یراقو هدكنهضوح یرپن

 EE ۲۰۳ ۰۱ ۵ هلا ۲ ۲
 دنرا

 ]۶ هقرش لام ندیبرغ بونج «بولوا دتم
 ردهرتمولک ۵۰۰ یا هدناحم شینک كاو ۰

 زا قرع لوط ۷۹۳ ۶٩۳ هلا ۷۱۳ و



J 
 ینرلقل هجار راکلوه هللا (رویاوک دو

 برغ و ین رهزاتم ا ساود هلبا لاو د

۰ 
 ردب واح ین راک اکب هرد كجوك اط 4 هدن تهح

 هرتمولیک عبس ۱۲۹۲۲۸ یه ةحاسم
 ردنوکسم هليا لاها. : ۸۱۳ ۰۲۷ ۰ با .

 . قو یرلنانلوا جارخا « هدهسیا قوچ ید

 ول راقبج یرلشاط هینبا زکاای «بولوا هدنمل .
 لیخ «بولوا شاخ لوص# ىلتيق كاو ىلشاإب كل

 .راةبج نونا رادقه ۲

 ند هماتخم ماوقا روت هسا برا ی را اھا ذ

 ناطلس .ردینمه رب اتو ا بورا

 له دەدعب «قرهنلوا طبص ندنف رط یونغ د £

 مکح یسهلالس قاغت ًارخؤمو ؛شفاوا میم او
 هنطرض كروي لآ تکلع هرکص ندرلنو «بور ا
 یروغ ناخ روالد هدنتلآ یمکح كرلنوبو ؛شیق ۱
 .السا راثآ و «راما ییبخ ییءهولام كنشوه ییغواو
 هدنسپ دالم یرات ۱۰۹ .یدراشعتا ریشکم ی ۳
 ا تاربگ تكلم «بولوا ضرقنم هلالس 8

 ءاش رکا ًابقاعتمو «شیک هنطبض كهاش رد ۳
 تبهرویت تاود .یدبا ۳ طض ندنفرگل
 رب رنو بوک هنطبض كرل تارهم هدنساتثا نا

۰۱ 

 ۱ تاق رب مالسا ند ندنفرط نبدلا ءالع یرا

 | یاظتناو شیاسا هده شغال رلتم اط

۳ 
 ندنسارهش نارا )اص وا 2 لا

 .ردلزاریش «بولوا ندایطاو
 ردکن وا تب

 تسا لکشم شلاهد رکذ نایم نآ فصو دعب
 داهن ناوتن ٌهطقن دریکب وم نوچ مق رد

 هدریک طع رحم ( ا100 ) ۱ ۳۳ ةلام
 یر كن رازج هدیربهقت عقاو

a ۱رم هدنرلطسو تایدروت دم تنه  
 ۱2؟قرهلوا هدنسیقرش بوذج كنسهر.زج ( وتن
 ندهروک ذمهریزح .ردعقاو هدس ونج ضرع ۱۰

 « پولوا یویب كا كنبزهطآ هدیربه کی هرکص |
 شیک او ۱۱۱ یو هب قرش بونج لا ۱

 طس ها .ردهرتمولک 4 ؟ یا یهدنر ۱

 وش

 س
 هلا )> یسلاها و E ملم ۲۲۸

 قدها رع یضارا .ردهدنرءرآ یثک ۰
 كحوک ماطر ندسنح وا هن «بولوا لک

 یهریزج غاط رب .ردطاحم 4رابتو رلنیص و زن
 یرارب برق هلحاوس «بودیا قش هلاعش ندیونج

 روتسم هلراجافآ سونا و یزوج ناتسدنه
 .ابع ندراهووا رونلوا اورا هلراوص لو و شیتک |

 یمالغاص كلا « بولوا ینایل لزوک چاق رب .ردنر ۱
 .ردیوق ییدتنا مس ) چودناس ) كقوق نادوبق

 نل ر دتا اضما هنساسؤر 1 هد نخر ات ۸ 6

 الم هطخ و «لتج یرلفدمهلوا ردتقم ههظفاح .ردشلآ هنتل آ یهاج كن هسنارف یب هطآ وب هلواقم رب
 دراز و رازلکنا هد ۱۸۱۷ ۰ ندنشدلوا اقشار

 ءهللا لوخد هتکام «كرهدبا ذاختا هلیسو ین
 یی رل رب ضع) «قرءردروط رکسع هدام
 هن رتیعبأت ااو هاج تحت ییرلض«و شتر

 ت

 ندنسارعش یرحه نرف یخ وا ۱ لا
 لاباال و هسوک «بولوا ندناضقو ۱

 .ردشعا تافو 1 EY .شعا مدآ ۸

 دکنوا تبب ییا رپ
 ردهدنتسوا ناتج e رزکپ هيج لو كلک اک
 ردهدنت سوا ناس م “ر زکب هثبس لوا رل هزم

Maou ( ) [ «دنال-ةلاف » 
 ۳ هلروس تعحارص هتسه دام

 نیکرچ كو رم هدایز « ییو هصبق یبیلاها
 وا یدهسرارو زکب هنوی* هدایز ندناسنا «بولوا

 هربزج و . ردیرایک ذ لا كنسیااها راراوج
 O EA O ندنفرط سوریک یل هناپسا

 ٩۷۷٤ و لیونکو زسنارف هد ۱۷۰۱۸ «قرهتل
 ندنف رط قوق نادوبق زباکنا روهشمیغد هدنخشرات
 .ردشفل وا تراز

 Malines 0 نلحم مدناس نامالففاا رب
 هدنتلابا رول آ فیهقیمب a هنملام

 كاسکو ر و هدنساق رش بوذج هرتمولک ۷ 4 درو او

 ( هلد ) قرهلوا هدنسیقرش لاعت هرتم ونک ۰
 هدنجماهووآ ر لزوکو هدنرزوا كلودج رو یر
 ےب عایرک مدچ مد ره هل نیت وخ كتا کم اضق

 ۱ ردهدنتسوآ ناق هک ربلد یا رزکت هیایح لوش ۱

 «یسل اها oF ۲ «بولوا رمش ر یزد ص

 حنصم ناشلو یس هلق تعاس 9 كرکو هرم ۷



1۳ 
 « یرارتسانمو اسیلک قرچر, راس هلیساسیلکرب
 هرتاسولاخویر همبطم صوصخم هنعبط هینید بتک

 ردنهرهش یریثآت كرذجو دم .ردراو یرهقرباف
 دارهع ندلودج ید راک كوم « بوئلوا سح

 یلییخ ی راحت 1

 ردکلشیا
 ۰ نده دشانب

 ۱ كحوک هدنرق لمآ هدناتسربط | | ریطمام

 یر توقا ین ون دلوا هصق ۳

 ت رو دا ناب

 ذی ونج یا سا ( ۰۶ | هرومام كنم وهنح یاش مآ ا و
 ر هدننررهچ هردو

 هیچ ( هروهش ) هبا ( یاپآوغ) هک ردرپ

E Ofلد فاجأ عقاو هد ونج ضرع ۵  

 «هلنای رج یرغوط هلامش هدمب وهب یب رغ لامش «لکشنلاب

 تا

 مبا ه( نوزامآ ) هوا لصاو هنیدودح هیلب زارپ
 قادتفیتف ( یابآ وغ ( .رولرکودهنیظع رب هر دام

 هدهسات .ردنوزواهرتهولک ۱ ۶ یسارج ارابتعا

 کم كب 2 ید ا وص یبدکود

 نوراه ن هتلادبع سابعلاوا )

 .ردهرتم

 یسیجندب كن هیسابع نا دمش رلا ۱ ل

 كره .رديلغوا یصکیا دادیش انوراه *بژلوا
 ریهآشمهدنس رغص زر ی ۱۷۰

 هدهسيع تامدا ٤ هلا مولع لیصحم ندنرهع ءالع

 لوط دب هدهیءالسا مولع راسو تیدحو هفقو
 مولع و هفساف و کج «درکض ندفدنازف

 هددادفب هد ۱۹۸و ؛شعا لیصح هلماع ین هیلقع
 لها <« «نکیآ هدناسارخ هدهب رد هتفالخ دنسم

 لو ی (اممضر) مظاکیسوم ناضر ىلع ندیورب تش
 نالوا یدیعسر یز كرایسابع «كر هديا ذاا دهع
 و ؛ شقا لیدبت هلیشی یخد یغاریبو باوثا هارس
 رانو « هاکعا ربغم عسطلاب یس اه لآ هسیا و

 .یدیارلشل.ا تعس ه ید« نب میهارا یم هدادفب

 یکتا کر کسع يلمس لب نسح نومأم

 هنارفظمییدنک ۰ كرهدبا روبجم هانتخاو بولغم
 اضر یلع ماما هدهرآ و و ؛شاوا لخاد هدادغب
 تالو «هلکغا لاحرا هدناسارخ هلدوعوم لجا

۱۳۹ 

 هرات ولو |

 جرت هب یب رع یب يانو نف بتک ةفاک نام «كرهرو |

 .یدیشعالم)هدرود وا هیمالسا تیدم «بول |

 ۱ نم
 ومآم «ندننیدلوا فرطر, عیطلاب یسهلئسم دهم
 4 :هوکح یارجا هلتیاقح و لدع لاک هفیلخ
 بوم الشاب هكا تمدخ هنسقر" كوف و مولعو

 ال كنرلباتک هتع نونف راسو بطو کک

 ج قوچ كب هنسهجرت بیلرع ندینایرسو یانو
 دهصوص# تروص ندهبنبطنطسفو ؛ شعاترغو

 «كرهدبا كرادن رلجرتم « هل اباح هاو دف تی

 نوسنلا هتل دلرلباتک یرلکدتبا هجرت

 اراسلح مک تارک !ذمو هبنف تاةبقدت و ؛شاربدتبا

 اد هنارک ادم تاذلاب ید ییدنک «قرهررق

 ق هآ ىلا هلا هم یعرکی . یدرولوا

 نوا ازغ ۰ هرکص ندکدروس اب ی
 هدنراید ( یلوطانآ ینمی ) مور یغیدلوا ضشقک
 .هلل هتسخ هدنس هبصن ( نود ) عقاو هدنرق هنطا

 یشمن E سابع ییغوا و ؛شما تافو «قر
 ردم ۰ نفد هدر وا « هلبا لش هوس راع

 .ردشلوا یناخ ادت رک هرزوا قبضو

 ۔وا یرود فراعهو مولع "هقیقح یرود تنومأم

 .یدبا هلع رب لوس هددادغب ۱ هن ومام

 ما تب ]نوا ها كنغاسو ت )ل . ۰
 ندمورضرا قرهلوا هدنرانک غاص تیوص هرق مات
 كرارېش و و هدنرزوا هداج ندیک هناجنزرا
 ءاضق عقاو هدهفاسم كل هرتمولبک ۸ هدندنسیکبآ

 .۰ ردهرق كوس رب یزکم كروک ذم
 هدنالریا تنهباترب كوي ( 15۴ ) ۱ °,

 بی یاهتنم تیهچوتساو هدنزکد ۱ 3

 9۳۲" «بولوا یسهطآ رب هدنسیشراق یسیبونج
 ۰۳۹ و لاش ضع ۵۳۳۱: ها

 «هدلاحینیدلوا دتع هدنرهرا قرش لوام ۷۳۰ هلا

 ٩۲ یون یرضوط هللاعث قرش ندیونج برع
 اسم .ردهرتمولیک ۲۱ یا هدنلحم شینک او

 9۳ ۷ ؛ ۰ یسیلاهاو هرتمولیک عبرص ۵۸۸ یس هیس

 لا «بولوا دتع هدهطارلغاط هرص ۳ . ردیشک

 راهورذو «رولبربا هقاط کا قرهلوا یلونجو



 ها 7 0

 نام
 هدنتهج لام .راقبج ردق هنراهدار هرتم ٠

 ۔وقو قالبچ یغاروط .ردراو یهووا رب شن

 «هریخذو «ردراو یلاچ چاق رب ۰ هدسیا هجر

 .ردرازنالوصحم راسو رونک مولوی تات

 ؛نوشروق . ردروپشم یراکابچ چافا و كليج

 ۔ اط جیکو یزایو تینارض هلبرلن دعم ریقاب «ریمد
 یراریاچ یمنص یمیبطو یراام ص .روینلو یراش
 تاناوح راسو تا ریفیص «نوبق «بولوا قوج

 2 یوق تاک کسا یسلاها .ردراو یبهلها8

 بوشح هرتمولیک ۱۸ كسرابو

 ( هراس ) هدنرزوا یرپ ( هراس )و هدنسیف

 ییلاها ؛۳ ۱۸۰ «بولوا رهش رب یزکسم كنتلایا
 هرلساپاب «یتالعلاراد «یتسلعلا راد «ییدادعا نت

 عیانصو نونف و تعارز «یسهسردم سوصخ
 ردا رهن ید هئوقوم ةهعوج رب « یرلت

 یدلج ۵۵ ۰۰۰ « یسهزوم «یسهضخران تیمچ
 «یدیربوک چاق 5 «یسهناخرامع ی

 هنیکام « یرلناضکود رقابو ربهد «یرلقلنادف |

 داوم قلعتم هکآریکالچ و فیتوموقول هلبعاوتا
 «هبوییگ ءازجا « راکچ یمنص

 ءو «پاو زب ندررونکو تتک «راهلرکشو لچر
 رویطو یرلهناخابد هل رلهقرباف هرئاسو نونو
 . ردراو یتراج دو كوعجو هرخذ هلا هت

ES E...هدبطسو یاقم مآ (  

 5 ا كنتب ر وهج ٩ وغا اقس

 داون a كلوك نالوا یانمه ؛بولوا هبضق

 ۰و a هدهفاسم راک ندا

 ۰۰۰۰۰ لوا ندنفشک كنا صآ .ردعم اخ یلاها

 هدنتهح برق تیهسنارف ( 5 ۱ اس

 ا

 نام ۰:۱۷

 ربا دنیا یاس
 3 زکنا نزحو بارخ هدلاح ییدمش «هدهسیدیا

 یهدنسهزآ نولل هلا هدانارغ یخ «بولوا هدلاح

 مدنراراوح .ردعفلوا ذاا زک هام هتاقر

 رولوا لصاح هویت یلتیلک
 هللا ۸ یاو ۰ یو كنلوک  وغانام --

 یسه یعتس ةحاس . ردهدنسهرآ هرتمواک ۵

 ندرحم یاذح « بولوا هرتمولیک بم ۱:۰۰

 هلشی یوو زا یانرد e هرتم ۷
 نالوایغابآ عام هلضف .ردهدنک:ر یراص رالاح

 هنلوک [ وغاراقس هلب-سهطساو یرهن ( هولاناب )

 هللا وص هدنتهج یلرغ بونجو بونج .ولکود
 ر نالوا ترابع ندنرزغآ ناکرب نرد شلوط

 .روینلو لوک كجوک چاق

 هقروام تن هناسا اه ۲ ١|“

 او .a E ۱ روقانام
 هدهفاسم كلهرتمولک ۱۲ ندلحاس قرهلوا هدنقرش

 «یسیلاها ۱5 ٩۲۰ «بولوا هبصق ر یزکم اضق
 یرهیفیص صوصخم هنساینغا هلابو یبارس رب یکسا

 . ردراو

 كریبک طح رح ( 1120211 ) ]
 E | کیهانام

 رازج ر هدشرع كشرهطآ هزکرامو هدنلافش

 یراق داوا تک ندهطا ۱۲ «بولوا یت حله هعمتح

 ۱:0۲ ز یر شرف هلا ۳۳۰۳ «هدلاح

 .رارولوا ددم هدنرهزآ فض لوط ۱۹۹۴ هللا

 هرتهولیک برم ۱۳۷ یسهییطس حاسم زسهلج
 (ندلام) کوس الا ثنهلج .ردیشک ۱۷۰۰ یبیلاهاو

 علص ۸٩ یسهیحطس ةحاسم «بولوا یسهطآ
 هکماناب «هقوب_هقوب هرکس 6ا .ردهرتهول بک

 هسدا قوگشم كا .ردهراسو هوراغنوت «هغننافار

 لکقتم ندهیناجم *یضارا .ردیسهطا کیهانام

 تاناویح .ردزآ كپ یرلتاناویحو تانابن «بولوا
 راس «بولوا قوچ یراناچص زکلاب ندهیلحم
 ید تارشح یح و یرلهر روبط و تاناویح

 یر«غابمولباق هلبا هام رویط .رددوقفم نوتبسپ

 لا زكا یرلجافا یزوج ناتسدنه .ردقوج
 قوب ید تاتابنو راعثا ثاس «بونلو هدنراعوب
 هلیسیل اها هاتو یرازح هزکرام یسلاها .ردینک



 نام
 ۱ اضعالا بسانتم یک رانوا «بولوا سنهه
 | ردق واو .ردرعما اهد «هد سیا رل«دا تسردننو

 . ردرالکد لزوک

 یک هیدیرتساو
 هیدیم و هلقبلاب هجحاشاپ رتوب
 یزوج ناتسدنه هدرو هلرابش

 زکآاپ یراتفایق . رارینادب هلبا هویم نانید ونادناپو
 هک«ردنرابع ندلاقشب راط رب نتروا یعرارب تروع

 هلنجاغآیزوج ناتسدنه یبراغآ قیلابو یفوب
 هدنرزوا قیزاق ترد یرلنکسم .رارااب ندنفالا

 - روا هلبرلناریای كجافآ روك ذمو شلباب ندرللاط

 ابوروآ یدعش یتجنآ .ردنرابع ندرل«بلق شل

 قژاط لاما و ؛شلیا روا شمبهرزوا ىلوصا

 ریصح یرلیراق . ردرلشعشبل ۲ هکلسب زوموطو
 اغوا هلتلریقیلابو راراباب قیاق یرلککراو «رلرروا
 ییلاها «بولوا مبات ههرتک:ا رلهطآ و .راریش

 .ردتلزا ناتساورب هل.سهطساو رارنویسیم

 2 تا ) Mantoue, Mautova ( ۱ 4 “ام

 و هدنس هطخ هبدرابمول كابل 9

 (وتی)و هدنسبونج قرش هرتمولبک ۱۳۰ كالم
 تلا هدنرانک كاوک رب نص لکشتم ندنرهن

 میسج ویسیلاها ۲۸ ۰۰۰ «بولوا رهش رب یزکرص
 «بولوا كوس اهد قوج هلبتقو .ردراو یناماکعسا
 «هدهسیا شا نت ییالوط ندنفل ی آ كتساوه

 «یراهناخنابد «یر)هقیرباف تاجوسنم كیاو كوپ هنب
 یدلج ۰ « یسهناخ هلچ رهک « یر هناخ هعصاب
 یرژهنالمع هیعیبط تمکحو ایبک «یبهناجتک یواح
 | تانا « یسهاخهنوغ نداعم «یسهزوم هقیتع راثآ

 - واح رب لزوک هل اسیلک عنصهو ددعتم « یس هجا
 یکسا ےب .ردراو یرلقاقوس زودو شینکو یر

 . ردرهش رب

 قزش 0 تی هدرابمول قابا هووتنام س

 ام ء«بولوا ترابع ند ەھ

 ۳۰۳ ۷۳۰ یسلاھا و هرتمولیک عب ص ۲۳۹

 ندلوص « بوک ندنسهتروا یغامریا () .ردیشک
 .ریلا یرارهن ( ایکس ) ندغاصو ( وجم )
 كب یراوص لصالاو یرللودح یعنص هلراپنا
 : هوا 2 یمظعا مسق كنسیضارا ؛بولوا قوچ

 هبا فق ۱۱ تلایا .ردنرابع ندنامرواو رباچ هلیس
 ؛ردیواح ی هبح ات ۸٦و میقنم

 یس هيتس

۸ 

e 

 يشالوا »لدل رکید رب هلیمسا ناذنیه كچوک |

 1۳ ند زا یا د دتم هي یادش ۱

 نام
 ۳ -)یتکلعو جام دوخا 1
 هدنتهج قرع لام كنایسآ 0 |هیدوجنام

 ام” هب هعخاک هتقو نبش «بولوا ت تکا كو

 i ناااس و هنزکد ق قحرخ روا

 ل دلو ا ردف هش زاغو ناتسراتات نارآ

 1 ؛ نکیآ دود هل بک د نوا ارش « هدلاح

 ندنفرط هیسور یرلتهج یلاعث قرشر نامش ایا

 ۱ ومآ ) یمسقرب «هلقام لا هیرییس «یرهللوا طب
 «لجاوس» یمسق ربو «غارفا هنلاح تلایا رب هلیعسا

 لحاس تن هروجنام ندرلتهج وا «هلفغأ وا مض هنتلابا

 عبات کوب ًاترشو یغامربا (رودآ) الاش «بویلاق
  لیکشت ییدودح كل هبروجنام یرهن ( یروسوا )
 یمایس یابفارنج ییدعت هلبجو ويو . رویدیا
 هنج زکلاب كن کلم و یمسا هررجام هدنحالطصا

 هلرابتعا و, ۰ بوليرو «نمظعا مسق نالوا عات

 -رط یبونج قرش «هلبزفروک یلیجت بونج هبروجمام
 .رط یف لاعشو لاعثو ات

 رغم یخد اف هلبا رییس ما ه هیسور ندنف

 | ۳ 4۰ .رددودح 9 و هلناتسل

 ۱۲۲ هلا ۱۱۰۳۰۳ و لاعش ضرع ۲
 اا ف هدنهزآ قرش لوط "

 رش «هلا هروق ندنف

9 ۵ 

 ره ) اوس ) عبات هنغامریا رومآ

 و < رب هلیمسا ( غناک غنولهم ( یمسق یل رغ لاعش

 كابا یءدهتروا م و ووا زارا
 ۔ردیرہش ( نیک ) نالوا یرکم

 ۶ یلامش برض «بولوا قاغاط ییضارا

 ۱۳۲ ارددبا یع قش ینتهج وا نوتب فنهنروجام

 رش نداروا .رولوا لصاو ردق هنرق یسارح

 قرهدازوا رالوق مقاط رب یرغوط هب یبونج



 .وط هبقرش بونج ندییف لاعث یغد ت
Kكمرو لو هنر یرافنوس «قرهازوا ک  

 هدتماتتسا وا هن <« تلا دعب زافو

 هلراراق یدم رس كيوب هک < ریشال وآ 4

 هرتم ۲٣۰۰ یراهورذ كركر كلا نالوا ر ۱

 بسک هنیرررب هلهجو وب .راقیچ ردق «عافترا
 هلب راکتاو لوق کلام ساو وا و ندا طابرا

 رب تنهروجنام هقشب ندهلسلس جوا و نارد لوط |

 كل هروجام .ردراو یخد یرلفاط درفنم قوچ |

 قچوخوا هلیسهطساو یغامربا رومآ یمظعا ےسق |
 و تا رک بونلو هدنسهلئام یز

 هدنسهلنام یزفروک یی ىت ایا غن وال ناناو

 ناغنیه كوب .ریشالوط یدودح لاءثو لاعث |

 (لوک هلاخ) تیا ندنرلکتا یبرغ كلا هلسل
 - ود هنغامرا رومآ ندبیفوط ره چاق رب رکیدو

 یرژکا كنسهراج هایم کند كتکلع «بولیک

 روک ذم رهن وب .دینالپودط هن رہ ( قرات ]8
 هیلاعشبرغ «هلناعس ندنلابجهلسلس ( نیل آ ناش )
 لصاو هنندودح ناتسلوغم <« قرهقا یرغوط ۱

 غنول هه) یە كنتهج یراقو تهروجمام .هعل وا

 دوس روک ذم و كنيراهنا ثکا كنتلايا ( خنک
 كراو قبا ندنرلک؛ا قرش كنسهلسلس ناتو

 قوچ ریو ندیا قش یتسهشوک رب تزاتسلونم
 هللا ذخا ندلوص ینرهن ( یون ) نالوا یرلعیات
 هنب هدیغاش | اهد « رود یرغوط هب یلامش قرش

 غنوخ « وه نالوم ندغاصو ( نالوه ) ندلوص
 هنغامرب |( رومآ ( هلبا ذخا رپ جاق رب رکیدو وه"

 ۔رش دودح ید یرهن ( یروسوا ) . رولیکود
 . رولدا لیکشت ینسهیق

 یسهضوح رومآ رلغاط هرص رب نارآ ی
 ناه كاا و « بور ندنسهلئام ىلج یخد

 .رولواصنمهزفروک روک ذم «ككرهلنکود هنغامرآ

 (رونریوب) هدندودح ناتسلونمو هدنبرغ یاهتنم
 « بوشلوب لوک یکیا هلیرلتسا ( رون یالاد ) و
 قع ہد نسیکیآ دنرفوک وب یربن ( لوک

 | ( نلآناش ) نانو دندو

 | قرهفآ یرغوط هبونج هلا لکشت ندنعاقجا

E. 

۱ 

 ۱ برع كتكلع یغامریا رومآ روک ذم .رو يتلق

 ى یمن را .نودنوک ا ا زدق |

۱ 

1 
۱ 

 أ

 كنتلایا ( غنونوئال )

 7۶ | (یهژال)ناک ندناتساونمو نيچ یسهراجهایم نوت

 ۰ رونروک ۱

 : توک یراضمب |

 نام ۰

 ( نلورک) نلک ندناتسلونم هدنسیچنکیا «هیا
 .ود هنغامریا ( رومآ ) یغایآو «ریل ۲ یغد ینیربن
 لما ( هقاخ ) یخد هدنسهبقرش دودح .رول؟

 رب هدهدناخاد كتکام « بونل وب لوک ك ويب ر

 . ردراو رالوک ك چوک قوج
 منا رع گن لب هسلارفو هبنایسا هبروجنام

 تا هريس ندنرلتهج قرشو لاعث ردقهن ره «بولوا
 كنلامش طق كن داو رومآ هلب ز کد قچوخوا و

 « هدهنسلا طاح هلب راز قیجآ هنتارئأت یدورب

 نالوا ةد ااا فلت هدععاملحاد
 ملام هنری أت و ذوفل هف رط ره كتدور وا رلغاط

 هنلوا دع لدتعم یساوه تن روجشام «ندنفب دل وا

 شصلاتح هرارل انازیم هدرلن ون اک اذهمم

 . حرد ۲ هدسوتسغآ و « رتا ردق ههکرد ٤
 . ریا

 كکوب ردق رک كاسل وغم یر هل اب .ردهقوجیخد

 یغارپوط و قوچ یخد یهراج هایم «بویلوا
 تفلت ك یبضارا . ردتنم هرزوا تموم

 :ریاچ عساو «یرلنامروا قیص كپ «بولوا هرظنلا
 یرافنوس و رومآ .ردراو یرالوچ یروق «یر

 دارلجاضآ كر هلسکو ی ردق ههرتم ۳ یرلتواهدنرلب داو

 نایب هیچآ لوي هلبا هطلاب قجنآ و ناشیراق هنبرالاد
 .هورذ یرلغاط A .رولوا دتم رارباج ساو

 روتسم هلرلنامروا یراهرآ «بولوا لشي ردقهنبرا
 راس و یرلجاف دوکس « جافآ هرق «هشیم و
 ندنس هبت كنب رلغاط شعب . رولوا نوزوا كب راڪشا

 هدنروص جوقم رحم رب نید مز تکام هدقدلفاب

 ندنرلیداو یرلهبات هلرهن یراغنوس

 ِ زدماشم هنربازح ۳ هدناتات

 6 بولوا مدیا نوح هلبا هريس تکلع هجاتان

 «بولواتبنم كپ یغارپوط .رزکب هفرط یکیا ره
 و یعاونا كرل هزیس هده>رد 2 هدنرا رب نااشبا

 كنراد .رولوالصاح هلتیلک یراد هدهج ردیکیا

 هیعلشاب ران اویح وإ ناسنا «بولوا یعون جاق
 كنعون رب

 ییرهلوق هلیاعص و « راراپاب راکروچ لوبق« كب

 .راربراقیجقارسنجرب ید ندنعون رب .ررتروا

 ندنوب « بولوا ندننالوصحم هیعلشاب یخد رصم

۳5۹ 

۷ 
 ندش و



 نام

 «نتک .رولوا زآ ید هنات .ملیک ا هدرا كلبا

 لصاح هدرادقم زآ یخد هرآ و ما دس هزروکا

 هدرانس كوصوب یعرذ شاطشخو توبح .رولوا

 قواو .ردهدکا ممعت هکدتیک «بوتاوا لاخدا

 رلوجام «بولوا ندنرلبجترب لا نتالوصحم یغد
 «ندن رلکدلس یا كب یک ثمر دشبتب یا و

 «رولوا لصاح ہد کام و ینونوت یا دلا ك؛دج

 هجناناویح .روئلوا لقن هنفرط ره كنيج نداروو

 . رط کا «بولوا هدنس هرآ نيچ هلبا رییس ید
 .اوبح « ندنفب دنا و هدااحرب یاسو شم هغلشبا يرف

 كسرابو نالق هدرلنامروا .ردقوج یسه.شحو تان

 نالبتاص هدنریشراج هروجام «بونلو« یعاونا

 كب ناوح و ۰ سیلاب هتک تانرلتسوپ
 - وط «ییآ ءایس .ردکوس كب یرلخغءبو «ردیلرثک

< 

 تموک> كارتشا «یکیرلفدشبراق هرلیلیچ «بودبا | «بولوا زآ ییادنب .راربراقیج قار عون رب ید
 بوریک ییئیچ ردقوا یغد ههروجام «هلبتسانم |
۱ 

 هلوا شلدووا «بولوا لمهم و كورتم نوتیسب |

 ۱ «تبوک قاب «یدکی اب یاد «تروق هزوم

 یهدنف رط بی «روعت «هجءرق «كيیک راک اص

 IR یاعواط هطا «لازغ هژرلب روس هد رالرح

 رشد تکلاع وآ یجشرب كلا هروحام . روناو

 «رتسا «هلریکیب سنج رب یو هعیق هیلها تاناویح

 ندهرثاسو كیوک «زوموط «نوبق «ریفیص «بکم
 هدنسهئوا كنسیداو یرافنوس رلنوق .ردنرابع

 ردق هنیرلتهج ىلامش لا رازوموط «هدهسروینل و
 یغیدلوا قوچ كو عونتم كب یرویط .ردرشتنم

 مح سلاخ هیعاسنج ۱

 ابو تابصق و ارق صوصخ هنیرابدنک یقرهلوا

 | یراکجو .ردیانیلک فی یگدیرلقیلاب هدنرامنا «یک
 ۰ ردقوح هد

 | یرلهیسنج تبسان» هلراکزتو رلاوفم «بولوا ندهین
 لئان هنایبدا رب لمکم هقدلوا یراناسلو «ردراو
 | اساسا لوا .ردجاشم ههلوخمو هکر «بولوا

 هدنلاح راشع هلمتفو «بولوا لاد بو دب ماوقا

 ۲۵۵ ندنوب .یدرارزک هلرلبروسو هیخو «راداپ

 ییچ «هاموجه یرغوط هونج راوجام لوا هنس
 0 | ةجرد د .> یر دز 4 هدهسرلخ6 | طط

 ۰ وا دودعم ندهروگام اسر ؛قرهنلوا قاحلا ۱ رللیچ 2 ۳ :
 1 | ندهبلغ و « ندنرلفدالو نود كب ند-:تدم

 روطاريءا كرك . ردرلشغا شاف هترلقج هنازق

 رلنالوا لخاد هندن هلدفص تکاح رکو ینادناخ
 باف ینرلناسلو تیسنج هدنفرظ تدم زا كب

 یال وجنام .راردمبات هنننید ( مسیناماس ) هد ۰ .اروت ماوقا رلوجام نالوا یسهیلصا “لاها

 نام

 اچ ردت «قرلوا مبات هرلاوب راو جام هک شمشل رب
 ا .ردر بق یه ذمو قالخاو ناسل كرلنوب

 ۳ ک٤ا ماود هنبرابت کم یلئیچ هدیراتجوچ كرانوب
 ا1 ك راد كح نادناخ « قاود نیج رکا

 (قلیصحم كنناسل وجام «هلیتبسانم قاوا ییلصا
 سل و « ىدا هیمردناو هدنتحم ترویج

 اط هدنرلتهج لامش زکآاب هدلح یکبدمش .یدقج
 ی راسا یدنکر اوج ام نایاشاب هدنلاح ریاشع هدرلغ

 دنرفرط یلرض لاعثو لاعث هنن ۰ راردهدکملیوس

 هدنفرطبضو ریاشعقوچرب یخدندنماوفا زوفنون
 وغم هدنراکنا یبیع ادب هجا لانه كوس

 هبصقو رهشو هدرافرط راس «بونلو یریاذع
 هرویناو رلوجنام شمشللنبچ هلرلیلنیچ هدرلهرقو
 ءلاها «بولوا قیمها هداز ندتدسنج فباسل

 «رلن اسم ندیا ليكن ینثلث رب كنسیموم رادقم
 یرآ « هدلاح یرلتدلوا

 نسب هجن وکح رنو .رارونلو نک اس هدنالع
 يو هلج نآ زا «بولوا لئان هراانثتسا و زاتما

 هوست ندنفرط روطاربعا یرلفرعم هزانح و
 كاد ادو یمظعا مق كلاها رئاس .رونلوا

 رلنایاشاب هدنلاح ریاشع و هنبهذم یعرم هدنیچ

 هبربیس یرلضعب گرازوفنولو هنبهذم امال «هسیا

 وص ندغاص و هبیغاشآ ندیراقوب یک هبوفم
 رح هلصوصخ طخ رب ذوخأم ندهعاایرس بل زا
 ۱ .رولوا

 بوناوا هرادا هدنروص رب یتتتسم هروجام

 «غن و وال . رونلوا دع یصاخ كلم دروطارعا

 1۹ هتلایا جوا هطرلعسا ( غناک منولهه )و نریک
 هالا نیج اریخا یسیجنرب كللابا جوا و «بولوا

 قرف ناه ندننالاا رئاس كنبچ هجهرادا «رارب
 فقرص هسیا یسهرادا كلابا کیا رکید .ردقو
 میانص .ردهدنلوصا تاعز و رایو یرکصع

 قفدا یو یدام « بولوا یرک ےہ یراج و



ِ 

 نام

 قارو یغإب نویز قجثآ هقشب ندرلتهنص كف
 و كکرا یقار .باسهنلوا دع ندنمیانص یجارخا

 لیهست ینراجت ۰ رلردیا لامتسا هلنزنک یرلش داق
 « بولوا دوتتم. ید یه ا

 غنووال هلا لوخد ههبروجام لو رب ندنیکپ

 ؛ رورلاب ند( مدقوم ) نالوا یزکرم كلاي
 لحاس لوقرب ندارواو .رولوا لصاو :( نیک )

 نالوا یزکرم كنلایا یحچوا هدیلوق رو «قرش
 هدرهش وب .دننازوا یرغوط هنیرهش ( راقبچچ )
 قعثالوا هنبرالوب تاهبرییس یرب «بولرریآ هب ییا هنب
 یهتنم هنندودح ناتسلوفم یرکیدو «هلامش هدزوا#

 ناوراک رانو .رینازوا یرضوط هر هرزوا قلوا "

 ییرطو یدام كپ یرالو رکید «بولوا یرالوب "
 (یون) عبات کوب هلرهن ( یراننوس ) .ردهدلاح رب _

 ید رارواو كچوک «بویلشیا رلقاق هدنرهن
 ربمد «نوتل | .ردقو ندلشیا هدهسرلسهبلشیا _

 جارخا یرب چه «هدهسیا قوچ یرلندعم روکو
 هدنجارخاو عج كنبراهزبر نوت آ امدقم «بوغل وآ
 ٤ نکا هدقغا وا مادفتسا هلع ردق كر زونوا

 هقشب ندنرلزکرم تلایا .ردکورتم یخد وب یدمث "
 ۔ومعم نالوا یبیلاها هدایز ندکس شب نوا نوا

 . ردزآیرهر

 « بولوا رب رب لومجم ندیکسا هروما

 نوکسم هلماوقا یودب رینیک هاکایکروکو قایجوآ
 او ناسو قوا هنتل ود نبح كرلن و و «یفردنل و

 سا كرلبلنیج یرلکدریو کرو ترابع ندکروک
 هدیدالیم نرق یحن وا .ردر رک تم هدنرلخ رات

 .وط هونج هلببق ر هدنعا ( ناتنج ) ندرلوجحام ۱

 نمی ( رال ) «كرهدیا طبض ینیچ «هلءوجه یر
 هنس زوکا .یدرلشغ | نسب قتلود « رمد » "

 رکید هدنسا ( یجوین ) دوخاب ( نیشون ) هرکص
 ( نیک ) «هلطبض ندرلن و ینیچ یمهلیبق وجام ر

 تلود و .یدشغا 1 یتلود « نوتلا» نمی

 هلناخ زیکذج هرکم ندماود ردق هنس زو یخد

 .یدشنلوا طبض ندنفرط رالونم ندبا جورخ

 وب یمجوا رب هی دال نرق درد 1
 هدنچ مویلا « بولو عوقو یسالیتساو موجه
 . ردشا سأت ینلزوطارعا ركام نروس مکح

Aha نام 

 «بولوا دم «نیچ هبروجئاب یرب ندتقو وا
 خرات ۸ . ردشمرگ هنتا يذوف كدج

 نانلوا دّقع مدنسهآ و هلا نيچ هدنسیدالیم

 (یروسوا ) و (رومآ ) یسهدما ءم (نونیآ)
 قرشو لامش تزهر ونام نانلوب هدنسهنوا كنبرل رېن
 .ردشمتا كرت ههیسور ییسیرای ناه ینعی یراتهج

Manchesterهرتلکنا ) : 

 3 e ا ا ۱ رتسچ ام
 ( یسرم ) قرهلوا هدنسرقرش بونج هرتمولیک ۲
 عقاو هدنرزوا یر ) لورا ) ما هنغامریا

 تژک «هلغاوا یسلاها ۰۰۰ ۳۰۸ «بولوا رهش

 هرکص ندلوروبل و ووتسالغ «هردنول هجسوفن
 ید لو سسّوم . ردیرهش یجدرد فن هرتلکزا

 سفن رهث .ردهدنتسو مود یی 40۷ لحم
 یراقاقوس .ردنکص ندر( دروفلاس ) هلا رتسحنام

 كب ییرامعم لوصا كنراهناخ «هدهسیا زود
 "هرظنم «ندنخیدلوا مظتنم ريغ یهیناو یداع

 فءرتلکنا یسهرئاد هیدلب .ردزنکاا نزح ید هيمو
 هداز ند ۲۰۰ «.بولوا ندنسهشا كوس دلا

 نالوا ذاخا یو هن اتکا ردب ؛اح ی هط وا

 یتهدلب راد (كدروفلاس) هلیس وراد هبدلب یسا

 «هناخهتسخ «هددعتم د اعم رکیدو اسلک كوس رب

 ( موقنتآ) .ردندنسهینا لوس كا هژئاسو هسرو
 یرواح یهراس و هنا" ارقو هزاعتک عساو هدنکتا

 روهشم هلسیعسا ( وتیتسنا لاآ ور ) «ینولق رب یل
 یوو ینرام کرس ہراسو مسار و یرلعتر
 راد كوس 17 یواح یرهاضسرد راسرد

 ندنرلجما «بولوا قوچ كب یزاهنا تک .ردراو
 كنسهناطتك (ماتج) ۱۲۷ :۰۰ كنيمومع ةناطتک

ESSدلج ۰ فینادعتک رب رکیدو  

 « بولوا قوچ یسهیل ثایمج .ردراو یباتک
 ۱۷۸۱ هلناونع « هفسلفو هلك تیعج » ندرلنو

 رلشبا قوح یر ندتقو وا یلدا ا هدنخ رات

 ۳۰ «یتکم هیط ۾ ییوتفلا راد .رومدکمرذک

 لوبق هلترجا رب یئزج یرارکیدو نام یدرک اش

 مود سم
 «بولوا قوح هد یس هری تاسسوم .ردراو

 یراهزعملا راد ص وصخ هزر هل یغاصو رشاد



 نام

 یر هناخ هتسخ «یرلبتکم صوصخم هنېرلغ كرائوبو
 «پولوا قوچ هدیراورتابت .ردقوچ یتاریخ رئاسو
 | قوچ هدیرلهجعاب یوم . ردکوس تپ یرب هله

 یعیبطیراترب هدنسهتروا كنبرب ندرلن و «بولوا
 ییناذص . روشلو یسهزوم مسر و ىن هنا هوم

 یګر «بولوا یرلباكپ یخد

 قوماپیر ندیکسا رتسجنام .ردیلامما كتاجوسنم
 ۔رلنامز وص و «بولوا یسیموم ز؟ س كناحوسنم

 «.دهےراتمالها هک ا تاقرناتسدنهو اش صا هد

 | كويبجرازوب صوصخم هناجوسنم و هدرتسجنام هنب
 ام فلتخحم «راشاذ لويو كرا

.51 
 . ردراو رلهشر
 راسو هو ءازحا «تاوداوتالآ عاونا « را هنیک

 ۱ ان ران دعم 7

 یتراجت . ردهدکغا لیهست نسیقرت كنعيانص قییرق
 رتساشال .ردقوح هدینالومعم

 -ینیدلوالمکم یرلطخ لوب ریمد «بولوا كاشیاكب

 یغد یرالودج ددعتم ردا طالتخا هلرارېن «یک
 دد قنارف رابلم نوا زکس هد هنس ۰ ا

 .ردبا !رجا تراجت

)Manchester 39۳1امش یاقما  

 E ۱ ی
 بوذح هرتمولیک ۲۲ ك( دروتنوف ) و هدنتروهچ

 اسب لحاس كنیرهن ( قاع ) قرهلوا هدنسیقرش

 و كيا «یسلاها ۲ 1۳۰ «بولوا رهشرب هدنر

 «فعوموقول «رهنیک ام عاونا «نوغاو هلناج وسنم كوه

 | كاشیاویرهقرباف هرئاسو رایش قلمتم هکل ریکالچ
 دل رهنراهنیک ام هدنغوچ كن راهقرباف . ردراو یتراجت

 .ریلب رب وج هل وص

 جاق ر کد ,E ذم كلاع هلعسا وي ست

 .ردراو یخد هبصق كحوک
 دم دلا تل اما ا ( ۱12۳20۲1 ی

 E PE یوچام

 هدنالبم !دتاو ؛ هدس راپ ه دعا شمن وط هدنالیم

 EET ها یوم وا
 «بولوا مدآ رب ندتم . یدیشعا تابسانم دةع

 را ا مت یلاوسا (م) ینه ا
 « بودنامازتلا ین وصا مسیتنامور هدالاتاو ؛شم

 یرامشا قوچرو یلاتک هاکح جاقر هداوصا و
 یناونع <« راد مال » یر روهشم كا .ردراو

 قالخاکتقو وا كنابلاتبا هدنو هک «ردساتک هاکح

 | ندقوماپ هدهجرد

AY 

 تسمه صوصخ هبارک و هب هع" ر راود هدنطسو |

 . روب دبا روصت یس هموم

 : عمو ؛ درکج هاوزنا ةشوک هدنرع رخاوا

 | باتا هنفلاضعا یسایمداق آ ایلاتبا هد ۰

 ٠ .ردشعاتافو هد ۱۸۷۳ .یدبا شفل

 ا ورا نسر تونی
 ۳۰۰۰۰ و ؛ شلوا سولسنوق هدنخمراا ۷

 -هبردنوک یراق هرل( نیتنامون ) هبناپسا هلبا یک
 ۶ شلوا بولغم هدنسیشراق یک :۰۰۰ « كر

 هلک غا اضما عضو هب ه ده اعم رب رفع هدنقح امور و

 ینسهدهاعمتنو ونانس .یدیتلب هرانروق یناابح

 شا مس همش د یتیسیدنک «بویعا قیدصت

 و غاص یسیدنک « بو دا تحاس ران وب «هدهسا

 .یدراشا هداما لاس

 ۱۵2۱5, ) هلادنام دوخاب ۰
(nda | Iكينج 4  

 (.وآ ) امدقم « بولوا رهشرب هدنتهج یلاعثبرغ

 « نکیا قخیاپ كل هينامرب لقتسم هلرکید مانو
 سم كنتلابا هنامرب یراقو بات ههرتلکنا یدعش

 .هتکاکو هدنل اعشهرتمولیک ۵۸۲ كنوغنار .ردیزک

 < قرهلوا هدنسیونح قرش هرتمولبک ۸۲۰ كن

 ولیک ۶ هدنرانک لوص كنغامرا ( یداوارا )

 «بولوا عقاو هدو وا ر مساوو هدهفاسم الهرتم

NE eo o e 

 ۰ بولوا هدنل وصا تیح رهش .ردراو ییل اها

 هترامم هدنفارطا تو و ی.هماق چا رب ا

 رادمکح یکسا .روبنلو ینالحم ا و هماوع

 مرغ قوچریو یراهناخب «یرلبارس صوصخم هرا
 زود و شینک یرلثافوس .ردراو یرا صمد

 ر و ها وا
 .ردشمک د یرلحاف [

(Mandan) :روم ےدق نانو . 
 4 ۳۳۹ هبدم هروک هنیرلخ ۱ هب ادنام

 ودیسهدلاو یزق كغاتسآ
 ادنام «هسیا بایسارفا غابتسآ و ورضک سوریک
 یرلکدتبا هیعست ( سیکنرف ) كرابناریا یغد كن
 جه هدننیب رلعسا نکل ؛ ردبا اضتفایلوا نداق

 . ردقوم تپماشم رب



 نام

Mandou ۰كا ك | )  

 هل ا 1 ردا
 « دع یسیماح كتبرذ و لسانت «بولوا یرب تكیذاک
 راینانوب .یدراردبا ریوصت یاب شوقو یلندب هکتو _
 وم دوبعم یراکهتا ریبعت (ناپ) كنس راب دنک یو 1

 ۱ .یدراردبا سابق هم وه"

 حاس تلیاتسدنه (20۲)

 : ا یودنام
 .رغ بونج هرتمواک ٥٩ كجوم و هدنسهزاتع

 و هد الخدم كنب زفر وک ( 0 قرهلوا هدنسب "

 هلکسا و رهشر_هدنصذم كغامرا هصشقر یانمه و

 هنیرارادمکح یکسا «یبیلاها ۲۰ ۰۰۰ «بولوا "

 ر.میدقو ین رش عماج عنصم کا «یلارسرب سوضخ

 هدکايصمک كنهلسم *یلاها ۰ ردراو یمهناضب _
 9 و هدنرلف رصا تح « بولوا یرلت راهم هداعلا قوف

 « كرهدا دش دمآ هرابکنز هلا یک ۷۰۰ ناشل |

 یتالوصحاقرفآ راسو یدید لیف «یسیرد نادکرک "
 .راردیا یتراج

 رغ یاقرنآ ()اهجهنطواتمف) ) .,

 ar ۱ دیام

 نک اس هدرارب نالوا ردنهوتکیع ندنلابج غئوق
 هلا ۷۰ بولوا موق كوس وپ ندهشز ماوفا

 یرغ لوط ۱۷۳ هللا ۲۳ و یلاعت ضرمع ۳
E,كب رار, یراق دنلوو كرلنوب .راردرشتنم  

 «ندننیدلوامولعم هلیماع زونه «ربارب هلغلوا عساو
 وا شعثیراق هلموقرب رکید هډفرط ره یرلیدنکو

 رلحایس «بولوا فاتخم یخد یرلایس «ندنرلفدل
 .ردراشفل وا فیر هدرلتروص نابم كي ندنفرط

 هنکن ر ریقاب یرلبدنک « هروک هفرعت یرغوط كا

 قج ریویف كب یرلچاص «بولوا هدکنر ءایس رالاچ
 ردقوا یرلفادوط و یاب ردقوا یرلنورب «هدهسزا

 .ردیسانتم هقرلواو یریا یرلن دو .رداکد نيلاق

 هکزینوس «هکنلام .ردنیکرچ كب یرانبداق اذه عم

 زود هببش جوا هلش رسا هاب و
 یرارادتم زآ تپ « بولوا ملسم یرلمظعا مق

 (هکنیلام) ی مسا ( E .زوشود كرعم م مويلا

 یرامدآ ( یم )ابو ( لام ) هدو «بولوا طلف ند

 ب و ( لاّم) لوا هتس زو لاا شب ۰ ردکید

 رب یلتوق یلبخ هدییرغ نادوس یتموکح ( لم )

 ت٥ و

 نا ٥ ۱۳۳

 ېپ و ؛ یدپا کاح یغد هیوتکیم «بولوا تلود
 ۰ یدروینلوب هدنابسانم هلبرلتاود برغم راسو نب رص
 -وس تلود و هط وطب ناو یسردا « نودلخ نا

 ( هنادنمارب ) رارادمکح .رارودیا ثحم ندهبناد

 هنس هعس «بودیا لوبق یالسا ند یر هدنعسا

 و ؛ شمر.دتبا لوبق یخد هبهرواعص ماوقا رئاسو
 ندننالخا دلرکو یسیدنک رک یلالوط ندنو

 یرازکرس .یدیا رلشچا هب را یلبخ نایلسو یسوم
 هدنرزوا یسارجرث یبهبصت (لام) نالوا
 رک ( هدنلئاوا یرعه نرف ی وا تیاهن . یدبا

 هتلود و «بولاج هباغ هرلنو یرب هدنسا ( ایکسا

 وت کیم .ردشم لا برخ ینرازک و ؛شمرو ماتخ

 . یدیشمک هنطبض دكرلفراوت لوا اهد هسیا
 « بولوا یرادادعتسا هعقدلوا همیانص كرانندنام

 و « هدکعا جارخا نل دعم نوت یرب ندیکسا

 . راردهدک اشیا هلتراهم رب كوس یریمد

 هن ولس راب كن هسنایسا (۱206۲052) 7
 وا ۰۰ گز هنواسرابو الا ۱ و

 ۱۰ ۲۰ « بولوا هبصق رب هدنسرغ لاعش هرتم

 « یسهناختوراب « یسهقیرباف هخوچرب كوس «یسیلاها
 هلیوص نیر ( رتودراق ) ندیا نایرج ندنچا
 رب هلاق ندیکسا و یرهنیک ام یخ رب ریلبرړوچ
 ساینا یدجوم كزتیرط تیوزج ۰ ردراو یلودج
 هدهبصن و EL شماشایهنس رب كز هلو ول ود

 ردطاح هلرارتسانم «بولوا هاکت رايز

Nطم Manc)هرتلکنا هللا هسنا رف  

 « بولوای سا دازیکو e ۱ هشام

 6ر ةر قواد , كنيسالطآ طيح رحم هدنقيقح
 لامش ندنزاقو ( هلقوداب ) ندنتهج قرش لاعش
 .الطآ طبع رح یم برغ ۰ ردنا طالتخا هلیزکد
 یاتنم كز هرتلکنا یلخ دم ندنتهج یس

 رتسینیف تن هسنارف هلینورب ( دنا سدنال ) یکمدنسیپ
 -هرآ یسهریزج ( ناسکوا) قانلو هدنجوا قلایا
 و نرالوا هدننعسو هرتمودک ۱ ۸۰ «بوا وا هدنس

 هرتمولیک ۵ ۰ یو كد هن زافول هلاقو دا ندلخ دم

 ۴۷ و" و لام ضرع °0۱ هلا .Aw . رد

 یهدیونج .رولوا دتعهدنراهرآ ییرغ لوط ۸" هل
 ۔اوس هرتلک:ا یهدلاهشثو ۱۱۲۰ یلحاوس هسنارف

 هسنارف .ردهدننل وزوا هرتمولیک ۷ ۰۰ یخد یلح
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 نام
 ندیا لک شت یتلایا هشنام هدنرطسو كنلحاوس

 هلاعش هریزج هبش رب كوب هلیعما ( نیتننوف )
 هوس کیا هدنفرط کیا. « بولوا دنع یرغوط
 یجراخ نی کد هشن ام ٤ ربارب کا لکتن زفروک

 كز هربزج هبش و ۰ روبریآ هسق کیا یخاد و
 .اس هرتلکاا هدنسی* راق هلورب ( غاه ) یهدنجوا

 كزېكد NAE یلورب ( دنالترو ( عقاو هدنلح

 لخدم یهنکیا رب ۰ بولوا هرتم ولیک ٩۰ قعسو
 ا 0 او ر مدلخ اس ییاره؛ ردا
 كلا «بوایکو درارهن قوچرب هزکدو ندلحاسییاره
 هان هشنام ۰ ردیغامربا (هنیس) گن هسنارف یراکوم
 یانیرد هرتم ۱۳۵ هدرز زکااب «بولوا زا مع

 زواج نهم ۱۰۰ ی هدرلف رط اس :وداراو

 یی تور یا ی ها
 یمقاطآ طبع ره ههقر AE رو ره
 هتسکم .ردقوح یتیلاب « بولوا یواسم هلبا

 طیح رحم هلیعسا ( عرتسا فلوغ ) ندنزفروک
 هرتلکاا یدنقآ قاصح نلک قرهراب یبینالطآ

 هننزکد هشنام «بوشالوط ندنجراخ تلیهدنالریاو
 2 | هرزجح چوا هوحلشاب هدناخاد یزکد هشنام . ما

 یسهطآ ( تختو ) نالوا یراکویب كا «بونلوب الاعثو ًافرش هنب دود هنرتلآ ( وداولاق )و |
 ( یسنرک) هللا ( یرژ )و هدنبرق یلحاس هرتلکنا
 ۱ هدیج وا «هدهسروینا و هدن رق یحاس هسنارف

 قاط رب هدننرق یلحاوس هسنارف .رددنام هبهرتلکاا

 .اوس تود کیا ره .روبناو ید رهطآ كچوک
 مو لک هدنسهرآ رلءاکسا یلقلیشراق یءدنلح

 ارجا تراجت رب كوب «بویلشیا رلیکو رازوماو

 هلاقو داب یسهصت كلا فن هب رحم قرط 0 .رونلوا

 | فنهرتلکنا هل-هلکسا ( هلاق ) كنەسنارف هدنزافو
 ۱ یا «بولوا لو یهدنسهرآ یسهلکسا ( هروود )

 هدکیراچ رب هللا تعاس رب روداو ییرط وت هداوه
 ۱ (لانق نت ) هنیزیکد ام رازملکذا - ردیا مطق

 .ررو رو ین٥ا « لودج زلکن » ید

„lw! ) La Manche, Manch ۰ anche 4سا ( اش  

 «بولوا هطخ رز هدنرلطس و كيە

 یکیدعش .ردءقاو هدنسهرآ هیسروم هللا هلتسق ی

 رلهاکساو یرالومریمد .رونلوا لامعا هرئاسو قاع! | لیکشت یقتلایا (لآر دادوچ) یظعامق هدنایسقق
 هقنئوق «( هطیساا ) هتسال آ یسقاب مق «بودیا

 ۸۳۰۰ هلا 1۰ + ر دمتم هدننب یرلتااا هدلو و

۰۱۳ 

 «یردوک «دعغاک «كيلسا قوما «هاتناد “زب هک

 ̀ ما غو

 نام
 دالباب رب عفترس رونلوب هدنرلهرآ یراعافترا هرتم
 ندلامشو ۲۲۰ ینو هبرف ندقرش «بولوا ترابع
 عفتص یسیضارا .ردهرتهولیک ۱۲۰ یا هونج
 «بولوا ترابع ندقاریوط لیزبقو قالبچ «وروف
 ٩ ه رفصلاتح نیدیقو «ردقاهص كب نبزاب یساوه
 .هایدآوغ « بوغا روشی زآ .رنیا ردف هبهکرد
 .روروق نزا یغوچ كنرابا هقشب ندنغامربا
 . وط اده عم .ردیازوطو یعآ هدیراوص هجنالوا

 .ینیدغاب رومغاب هج هدایز ةبسن «بولوا تبنم یغارپ
 یبضارا یجنآ.رولوا لصاح هریخذ یلیخ هنس
 .ردریقف كب لاها ماوع «بولوا هدنلا كنابنغا

 )وص كرابلاو لیکشت رلنامروا هلیسرغ راعثا

 دنا رادننو رادس هرزوا قعاللوق هدیضارا قس
 .رلس هلوا رب رز روم** كي «هسلوا قح هنلوا

 Dép. de la Manche ) یاابا 2

 هلام تالاا 0 | هشنام
 ( تتاتوق ) نانازوا هنجما یزکد هشنام «بولوا

 هیدنامرو نعي ندرلر, بیرق اکواو ندنسهریزج هبش
 «هدلاح ینیدلوا تراص ندنسب رغ مق ك: هطخ

 (هروا) فرش «( هنبام)و ( هنابو عم هللا ) ًاونج

 تنس «قرهلوا طاح هلب کد هشنام یخد ا و

 اسم .روبنلو هدنسهرا یرازفروک هنس هل ولام

 یبلاما و هرتمولک مل رص ۸ یس هیعتصس

 یسا وه و ىل هض رام زآ ییضارا "ردك ۳ ۸۱۵

 نا تب و «ردتبنم في یغاریوط «بولوا بیطر

 یرب چاق رب نیا هلحاوس یهدنبج چوا .رویناشیا
 تابوبح یلالوصحم .ردقوچ یسراج هایم «بولوا
 عو رب  ناد هردیس «ریونک «نتک هلا هعونتم

 كرل هزم س و هوم شاگسو الا راراب هنلامعا بارش

 6 «هدهسیا زآ یرنامروا .ردترابع ندنعاوا

 راسو نودوق «رینیص «تآ « بولوا قوج یر
 كپ یفیلاب هدنلحاوس .ردراو یسهیلها تاناویح

 «هخوح «بولوا ,یرلبا یخ یبیانص . ردقوح

 هلا هفت داوم قلعتم هکل یک دلج و 4 ةلبح رقاب

 9 کرم .ردکشیا كب یتراجم «بولوا قوج
 ۸و مقنم هاضق ٦ تاایا «بولوا ( ول تنس )



 .ردهشناروآ و لیوارغ « هسا وق ۱

 و

 دکن وا یعابر وش
 دفا راح یضع هتوب رند یا نه

 . ردیل ار اخم

 دوج و

 دتفا زادک و زوس یرد تققح نیب اب

 دراد نادواج راو فلز و لک ک لاح
۲ 9 

 هک ی شاع نا شوخ دتفا زاردو رود هشیدنا رد هک,

 -Mangkas ( رااقفام یطاع و

 ۳ ) 3 ۱ راساففنام

 یرغوط هونج تان هریبک هر زج بلس ندنربازج
 هدنس رغ لحاس كەر زج هش نالوا دیه

 ۱۱۱۲: ۲۱ لبا یبونج ضرع °° قر ا

 ۲۶ ۰۰۰ « بولوا هیصق رب عقاو هدیفرث لو
 رب كو ندریمد «یفایل عساوو مالغاص «یسیلاها
 تراجت یرغوط یرجنا «یرارانف ددعتم «یمتخر

 كلشيا هلیتیساتم یلوا نا تسیرس 8
 یرارب حرفم هدنفارطاو یرلقاقوس شینک «ینراجم |

 هرلیار یرب ؛بول وا ترابع ندعق یک .ردراو ٩

 را رنک القا ا هتکام یرکدو ٩

 و یسیلاو تهریزج . ردصوصخم هرابلاپوروآ
 كهم السا *یلاها بیعو یلالم .ردنا تماقا هدهیصق "

 . ردراو یرلکاح هج ربا صوصخ هشرابدنک

 رب كريد <

 .رددوحوم یخد هعبطم ر را رشت بتک هد هبلجم

 هللا بلس روک ذم یزافو راساقغلام

 یطسوو ۷۲۰ ېو «بولوا دتع یرغوط هب قرش
 . ولک ۱۰ عمدو هدنلغ راط كاو ۲۰۰ یا
 ون نالوا راو هدهجرد كح هلند زکد .ردهرتم

 قیر رب هدنسهرا یرازیکد بلس هللا هواج زافوب
 . ردط التخا

 (-Nan red, Nai1 | و رفتم دوخاب ۰

 ؛بولوا قا roi) | درا
 ینیدلوا یعورشم ات دلو كت ر درفی ےکاروطاریعا

 ادتاو ؛شہتوط هدنیدالیم جرات ۱۲۳۱ ۰هدلاح

 یردار هد ٤ .بنولرا زئاع یتاونع یو

 نام ۰۱۳۹

 ك(نداراوق) یلغوا كنو «هنرزوا ینافو كداروق
 ؛شغاوا توعد هتناصو یارجا هدنساننا یتوابص

 ه(ناسونبا) یجندرد اپاپ ندبا بط ینقح تباصو ویو
 شاو ابولغم ادتا یثراق هژالتخ | 5 نالوا مقاوو

 هد ۱۲۵۸ ئ بواک

 نالعایغالارق یدنک «هلیصغ

 سو رفآ ینیسیدنکک نایردآ یجدرد اب
 تلو ES باص لها ر هنملع «بودیا

 بلاق 42 بس یدارا «هده-با

 یقح كرم وقف ؛یص

 . ی دعا

 یردار تن ( ینول تنش ) لار 4ساارف یتکلم ۱

 اکو هجرت بحاص .یدیشمرو هلراش یوون آ

 ( هتنون ) هد ۱۲۹5 هدهبراج یکیدتیا یثراق

 دلدارتوق یردارو گیر دب .ردشاوا لوتقم هدنب رق
 . ردن و:ظم یغیداوا یا

illa! ) ۱۲۵۱۲۲۰0۵1۵ ) | 

 و هدنتلابا هناناتبباق
 هنودرفام

 یانمه قرهلوا هدنسیترش لامش هرتمولیک ۸
 لو ریمد رو هدناحاس یلرغ لات كبوق نالوا

 كط

 مردق لما ) مات وییس ( .ردراو ااا هربخذو

 ی ها هر
 راعا دک ندفرط درفنام هجرتلا فن و

۱۱۳ 

 ع

 یدلاها ٩۳۲۰ «بولوا هبصق رب هدنادیم

 .رد-ثفلوا هيمس هلتسن هنسا «بوللوا
 بار ندنفرط یساخود یناذع هدنس دالیم جی رات |

 ۰ ید وا ۱ 1

 هلا هت 6 (PES داف و نیش

 شنل و لات هدم خو شمروس تم ۱

 1 لاش ندر رغ بوح هدنسهرا یرهررزج وئن روډ

Capac) |هشلن اش صا ءا ( 0۰  

 9 هدور لوا ندنشک

 نالوا
 كد وک ر ایلرب < بولوا یسو# ك اود هقسا

 وقزوق . راب دا هدن داقدتا یلوا یوروط ابو لغدوا

 مق قاباق وقام

Erهم رو حک ی« .ش> و ماوقا ماطر هدنفارطا  

 نم ؟وا el تدایص هس" «در مدیا

 «عنم 3 نا نر
 رسا یخد یرهش
 هدنراګرات ۱۰۲۵ كداليم كلوا

۳ 

 . یدیشعا س

 ۰ هدور تاود یکیدنا ۳
 , ردععاا مود

 دن ۲
 . الی خیرات ۱۵۳۳ قاباق وام یا رب

 نا-الوا لتف ندنفررط هرازب لوتایسا هدنسید

 3 رهقسا هنر ك( هلا وهات ا ) یرزدار,



 نام

 شدقیچ
 «مرگص ندندلاق سوبم تدمر «بوشود هنیلا

 یو رارف «ناابج *لسلس دنآ

 یسیمتلم لویناپسا رب یفیدلآ هنسهظفاحب تحت
 . ردش | تافو الو ندنف رط

LI ( Manlius :كام  

 جرب ندندارفا 0 ارنا | سویلام

Ah 

 ار ی هرصام هد رزوایس هنتف روع ؛ بوت وط هدنتل آ | كرللوسای-ا ًافامتم یخد 3 «هدهسنا

 | وان وق واوا یجدرد دالیلا لق یک
 .رد راذغل و هدراقوم كور یک قارادرسو قلس

 كرب عو و یلغوا I ام
 بادآو نناون یکسا كلا «بوساوا مز یردب

 نانلوهدننال یرکسناس قرهلوا ندفتم یفرثاعم
 هنفب دل وا یسهدرک مظن كبو تاهموظنم ر ا

 كا دلدنه هدا عفر E ریطاسآ اینا

 .الک ۲ ینج هلوا شف و ندنسامکحو ارش یکشا

 رویا
 1 هشاطنطسق ( 20ا۴1 ) ۱

 كنیشک یکیآ ندنراروطارا |
 : ردیمسا

 ؛بولوا بوسنم هننادناخ سونموق یسیجنرب

 .یدشما ناشیرو بواغم ایلک |
 ۱ هدنريطاسا كراودنه ( ۱۱۵۵0۰ )

 رهش ر یزکس تلای! هد.ووآ ر عساو اا

 | كنبر» هدنخرات ۱۱:۳ .ردیلغوا كسوننموق یی

 «هشرزوا یافو
 هنالآ هد۱۱:۷ .یدشما دوعف هغ «هلبصغ

 | ییقح كوا ا یردار كوس

 | لر لز السم یڈراق هبیلص لها نانلو هدن رل هدناهوق

 وب شوا جم ینتدولغ» كرلنوب «كر هدا قاتا:

 هیلرحس نالوا ینفتم كبيلص لها هن رزوا كوب

 یهتنروقو ه ۰ هللا لوخد هنانو رج ور یلارق

 هبراح یغد هلرارامو رل رص . یددعا تراف
 UT هلا ندلارع لدنرلقوعس هنرق و

 شلوا بواغم هدهب راح ییدتا هدبل وط

 .زسقالخا «هدهسیدبا رادمکحرب,امز آ برحو روسج

 . یدبا راو یرهش هلباک:راو قل
 .وا بوسنم هتنادناخ غولوثلاپ ییینکیا -

 دی زباب ناطلسمرب درب هلیتفص نهر هد ۱۳۹۱ «بول

 .هلبا رارف «هدلاح یتیدنل و م هدنیاب كن ت رلت ر 4ح ناخ

 هلاراشم هاشداب .یدیشلوا !فاخ هغولو گلاب ینا یردب

 هرفاح یهننطنطسق هنس یدب هدننامز كن وب

| ۰ 
 ۰ سش
 س.

 ۳ یدبا

 كالم |

 - هلتفص هلوک نکیا |

 رات رفح یا ناخ دارم ناطلس و دعل .ىدرلدمتا ۱

 ۱ هداروا «بولو

 | یول مک یلارق هسنارف هلآ دارنوق یروطارعا نر درک و هل راطخ لو رب» د نالوا ددعتم دارک | 12 1

 نام

 | رکید هب « یقرهناوا هرصاحم ید ندنفرط

 .یدشلوا ببس هنعفر تبنهرصاحم یروهظ تنلئاخ
 یثرا هرلیلن افع ندنسهعارصن لرد برغ لئولام

 ر کم ندهراسو راجو زسنارف هلیسعا دادتسا

 ناطلس هدهسیا شلک هنیدادما ی-هقرف بیلص لها

 هدیلویکم هدناحاس هنوط یرانو هلا راشم دیزباپ
1 ۰ ۰۰۵3 ۱۷۷ 

 :ردشعا تافو هدنشاب

 ورتا هلرللامور کسا (۱13005) | ا
 ترابع ندناوما" حاورا هدنرطاسا

 ؛بولوا مسا نایریو هرلنج سنجر, یراکدنیا مز

 ٩ رونلوا دع صوصخم هرلنو یلآ طابشو رلهربقم

 :یدریلیدیا غِذ رلنابرق هایس هنیراپدنکو
 هقود كوس هدا ()لد هد اطح نم ۰

 وا RIE و ۱ میام

 5( نر ) هلا ( راق ) « قرهلوا هدناامش هرتم

 « یرهنانکود رمد «یسلاها ٩۰ ۱۷۷ «بولوا

 « هریب «وئریسا « رکش « هراذیچ «نولو «هنیک ام
 «لاخ «تاجوسنم لو «هتساشن «هیوییک ءازجا
 « یر هناغاب د « یر هق ر اف هراسوهنییآ «تارهوم

 نفرات كاشیا كہ «ارلقیرط یربن راقو یغامریا
 یرافافوس . ردراو یرارازاب تاناویح ك ءو
 هددحاوز رط قحن 1 ؛بولوا مظتنم كب یراوغنرطس

 و یرلهجعاب یوم . ردنکد شخت رعنا یراق وب
 5 رها هدنرب كرانوب ۰ بولوا یرلنادیم كس
 .روینل و یلکیه ك( رلیش )

 *ینام) «بولوا ندنرلدحوم به ذم ۱ ۲

 ۰ ردشلو ترهش هک د (شاقن ۱ یام

Esكجوک «بولک هاد هدنرلخ رات  

 ارتشا ندنفرط نداق لوط

 هسلصت ره -یدعفل وا هسرتو میله و یقاتعا هدمب و

 تاو هت ارا ؛بوناو هدنابسانم هلرلناتسرخ |

 1( تیلفاراپ ) هدلیجماو ؛شعا فرقو بسک

 دبا اهدا ینیدلوا یسیدنک بنای بخ کج هلک
 به ذم ر دار یدیعشیتلاو هن داجما دی د->



 یرب «نمی هتان «بولوا ترابع ندنج م گپ
 «ندحورو ایضو رو قرهلوا ردصم هتاتسحو ريخ
 امسح و اظ قرهلوا نم هايس و رش یرک,دو

 هندوجو كهاا کیا «هرزوا قوا ترابع ندين

 رکد و یجنرب هاسءترضفح زکاا . یدیا لئاق

 هلبرظن لسرم ندنفرط یوهوم هلا یجنکیا هی
 تا تیارو و ندتیناحور و رو كليجا «بوقاب
 یدیدنک .یدردیا اع دایکی دتا حشرت ندتیاعسجو

 یجنرب ندناناساس « بولوا رهام ید هدنابط "
 )ادا یناطاب بهذم و ‹ هللوا ییبط كرواش

 و دنه هلسع دراب كوا «بورب دتا لر هملا راشم

 .قوف هدقلماسر .یدشغا رش ردقهندودح نيج

 (كنترا) قح «بولوایورم یفیدلوا یتراھم ہداملا
 ندام”و نالوا فورعم هلیسا ( كنژرا) دوخاب 3

 لرب هنر هرم ید نا
 تیابن .شعانزم هلرلعر هداملاقوف ییدریدتیا
 هنضغ « هلکم هم ها یا یزق نانل هه دارو اش 1

 قاودامورو ؛شلوا روبح هکر یتارا «بوارغوا

 یسوجاتخا ( رکسک ) هدهریزج بوک هنغاریوط | 1
 واوا هدهثحابم دنا هلبا ( سوالخرآ ( 5

 «هاکا گاف ییدیما یحاور كنہهذم هدف رم وو ۱

 كز و و شا تدوع هنارا هدنامز كسره 1

 VVE > 7 بصعتم هدتشدرز ناد مار ینخ

 درهردزو سيرد اس كنرام هدنسد دالبم دا و

 ٤ ید شما منم و عفر ندهتروا قیهذمو فالئا

 هدنروص رب شوشم و یقیشیراق كب لاح هجرت

ani 

 . ردراو رلتاور نیابتم هدنقح « بولوا لوقنم
 -ام دوخاب هکننام و ( Marés ) سنام هحایور وا 1

 « بولوا فورەم هلمعسا ( 1122:0166 ) سویک

 ندهوالع یءدنرخ آ كما یعنکیا وب یقل (شاق)
 لو . ردراو یخد لاقحا قوا طلغ

 ۰ ۳ یراقدلوا هدنلآ بقعتو رحز «ران ديا
 ره كن رلتداود ناراو مور «بولافوح كهن

 ر «قرهنلوا لتق هجرلکیب زوبو «شاناب هنر فرط "
 a یرادوحو هدنفرظ تدم قوح

 نرق یح وا ( ىلع قبلاچ نب دم جش ) فا

 ا ندنسارعش یلنافع یرجه
 : ردکن وا تب وش .یدیا كلاس هسبردن قبرط

 دلدزای ننانب هعاص كتبوا روصم یا
 كلق نکردیا ریرحت جتشکلا یدشرد

 ییهذم

۰۱۳۷۲ 

 ۱ تش درز هلباقان اتسرخ ًاساساتهذم یغیدنوق هادم

 . ردنالوق یسموق هلاح كج هل هیلشیا |

 نام

 .دهشم « نولوا ندن-ا مش نازا ۲

 را
 هئاس دا هدع) «نکیآ لوفشم هژتعنص كابح هساک

 نسعد یلفوا كارغا نیسح ناطلس «هلباستنا
 ءلج تب وش . ىدا شمرک هنتمدخ كبازریم

 : ردندن راعشا

 دش اهزورو تشذکب ینایماکو شبع بش

 یدادن رعد ېپ ز هک بشیا ون ېش هچ

 رف كنتالو راکدنوادخ ۰
 ا هم 1 بت ۱ س ا ام

 ۔همردناب یسلامش لعاس «بولوا لوک رب ك

 هدنونج هرتمولیک ۱ 4 كنلحاس هرصم ینعی كن

 و یامش ضرع ۰۳۱۵" هلا ٤

 هدنرهرآ قرش لوط ۲۰۳۵۵" هلال ۰۰

 شین لاو ۲۸ یو هیرغ ندقرش «بولوا دتم

 هدنتهج قرش ۰ ردهرتم ول یک ۱۳ ی ۱: یهدنلم

 كاهرتمولک ۲۳ ندنلوک ( نویلوآ ) نانلو
 هدنامز هایم ناضیف «هد هسیا شل 1 هلبا هفاسم

 قوچ «بودا حعسو هدایز ا دكارالوک و

 سالام هن . راریاک هنسهجرد ترشا رب ناه هعفد

 رب ناک ندنساضق یرسکیلاب ینعی ندیونج هلیعسا
 . رولف ود هناوکس ارام هرد چاق, کبد هلبایا>

 هرد هرق ندنسیق رث لحاس یایم*هلضف كلوکو
 ۰ هللاا رج یرغوط هب قرش لاعش «بوقبح هلیع-ا

 ۰ ردءقاو

 ۳ 5 رولدکود هنر حل ام ین٥ا لریذیص وص

 « هلکه اکو د ىغا یخد كال وک نولوآ ها هره |

 هلی سیکبآ 3 د را لوک ییا هلا هطساو و

 قفوا «بولوا لصاح طالتخا هدناب یزکد هرص رم

 یخد رارواو هلتمهرب یئزجو ؛ رووا راقاق
 .وکس انام

 . ردق وج یغیلاب ترا

 | سانام
 و ندنمسف یونج قرش بااضف «بولوا هیحان رب

 یسهرف كتلو راکدنوادخ

 ه دنسارضق هم ردناب مات هزغویس

 ترابع ندنفارطاكلوک نایبلاف ۲ نالوا یانمه

 ۱ ۵۲۱ و تک رس ندهرق ۳ یا یغیدلوا

 ىا ا1 کلا .ردنوکسم هلبا لاها

 ًالماک یروصق « بولوا مرا ی ۷:۳ و مور

 و هدنتج قرش بونج كاوک یزکرم .ردلسم



 نام
 أ و عقاو هدش ونح هرت» هولک ٥ ك هم ردناب,

 ردق۱۰۰۰ ربارب هلرجای.زو جاقرب نانلوا ناکسا
 .ارطا I سانام ۳ هلبا لاما

 هبصق ًاعدق ندراهنارو یهدنف
 «هدهسیا تبنم تم یسیضارا .رویل.ثالک | یغیدلوا

 یلارخ بجوم یرهنو لوک نالوا یرومعم بیس
 رلوص یسیضارا کا هدشناضیف «بولوا یغد
 « بولاق رلتناطب قاط رب هدکداکجرلوصو ؛راصاب
 ندن ۲۱ كرام هنس رې .راردبا لالخا ییساوه

 هلیمان(یربانن شوق) رروس نوک شب نوا ارابتعا

 یدیروشیل آ نوبوق هدایز كا «بولیروق ربان رب
 « رصم «هبرآ « یادفب ینالومح هرجلشاب .رولوا

 زکلای ندنو « بولوا منود ۲۸ ۴

 ‹ ریغیص « نوقف .ردعور م یءود ۱ ۷

 تاناونح قرهلوا هلکرخو دنا
 تفکم هم و روم و ۵ ٤ هدبحا لخاد

 هلن رب :E E رددوجوم

 یل در وکو کۍ خد هدنبرق یس هه رق شواچ «یک یخی دنلوه
 .ردراو یراوص

 | هقنام
 دودعم ندننارمعتسم زیکرو هدنرافرط ج 2١ كنلح

 هتروک ل تلود امسا «بولوا تک هدرار

 AE ى ردراو یصوصخ کاح عبات

 ا را هرتم ۱۳۵۰ و هدسونج صرف ۴

 تکلع و . ردکسکوو قاغاط ییضارا .ردعقاو
 روهشم هتک كن دام قول ۱ یزب نکا

 لف «نوتل آ هدننامز نایلسترفح یح «بولوا

 نوعبلج هرئاسو سواط «نویم «لادنص «یغید
 هدلسارساس بک یغیدلوا هدکعا دشدمآ تاتا

 شفل وهدالحاس هقنام ك( وا نالوا روک ذم

 ردراف ران الوا هاذ هنفیدلوا

(Manile, Manila) ۱ Eات هب ناسا  
 نالواکوس كلا كن راز رج هنسلف

 شنلو منا

 ۰ اور اس 9 هل

 ا

(Manica)كني ونج یاقیرفآ  
 ۔اوس بهذلاهلافسو هدنتهح قرش

 | تنهروک ذم ریازج نوتبو گان سهویزج نوسول

 ۔اس كنهروک ذم *دربزج «بولوا هبصقرپ یزکص
 هدنست رش لحاس تی وقر لوس عقاو هدنسیب غ لح

 كنرم ( غیساپ ) نالوا یغایآ كنلوک ( یاب ) و

۰۱۳۸ 

۱ 

 دحاخآ تاتا یقیشم راص دنا هعکآ و ت 13 ۱

 نام

 ۱۷ ۹۵۰ ؛هدلاح یفادلوا سسوم هدندصنم

 هدنجراخ كررس «ییاماکع-ا «یروس «یسل

 وکر ریکراک « یر هر و هبصآ میسج هدنفارطا

 لوس هدنسهتروا «یرلنافوس شین ؟و زود «یسیرب

 «یرلهلثبت و یرارت-انم هلی رلادیلک ددمت» «ینادیمر
 ی. هناخ هتسخ یرکسع رو یدلب ر

 یربآ یریآ صوصخ هر یارب وهرلیا پوردا ؛ی.هناخشرض
 لکم «یییماعلاراد «یلونفلاراد «یرلبتکم ددعتم
 هرافیجییتیلک «یناول مساوو مالغاص «ی.هناخ دصر

 هدایز یاوه ۰ ردراو یفراحت كلشیاو یفاجارخا
 یراهلزاز قج۱ «بولوا مالغاص <« بیطر

 ۰ ردقیص كب یرل نوطرف هف رصاقو
 هدیطحو یاقیرف | ()لدمرذ»د) ۱ ما

 5 كلوك ع ساو ناسد (هقساغنات) ٩

 (هبالاول ) هدرلارواو هدنتهج برظ ایلام
 لاو هدنتهح کیا كدنغامربا وغنوق ناناوا همس

 .ایسریهاشم ؛پولرا تکاعرب عساو هدنغابص هدایز
 لدنفرط نورماق و یلناتساو نوت-غ.وبا ندنیح

 یسو جرد و یدودح وا ریسو فدک

 طس ةحاسم نویفارنج ضعإ «هدهسيا لوم
 و سیل ها و هرت» ولیک عبس ۳ ۰ 6 گز ووش

 یوم نی-ایس .ردرلشغا نیت ۲ ۰ ۰
 لزوک كا ك ترا ؟هرک « هروک هنفرمت كمما
 روتسم هلناتار راعثا كد هنبرا هم «بولوا ندنرارب

 وص نااش و ی.هراج هایم قوج كب «یرلهب
 یرلنامروا قجمآ . ردراو یرهراظنم هلرل داو

 تبرر یرللادراجٹا شمکچ رب هبامو قرص هل

 ها

 ٤ ی.هناخوع ۰

 دهرا

 ٩ رلتوا تیلاق یب هدربو هدلاح رب شان آ هجافآ
 وا یرقار اب كنغوچو کوب ندنیو

Eندننب دلوا یرو.س ی ېک هنکیا یر 6  

 ا قاااب یضارا هدنرارب کا و
 |7 بوچآ لوب «ندننیدناب ردق هلب ناسنا
 عخو هدایز كپ یتوطر ادعام ندنو .ردلکشم
 ندنغیدلواقوچ ین را رح عد طلاب هلیتھج یتیب رق هن ا

 ارروس مکح یعاولا كضارما «بولوا یغآیس

 وشحو كب یسیاها .ردیمو# یتا هم امور 21
 .وک صبصبتم و قلا ردق هن یثراق هتزق «بولوا

 فیعض و لرد شک وز ردق وا ۰ هسراروشر



 اذ ۰ رازا تحرم الصا هدنتح مدآ یرافلو
 یرلکدربدلوا زکلای «بولوا راوخ دم یرلبدنک

 ؛ رارپ یخد یرلنلوا ندقلهتسخ «لکد یرلمدآ |
 هدیرلکدب هدعب «بودوروچ هدوص یراهشالقحو

 هدنر یراضعا بساننو نوکزود هقدلوا ید
 هدیرالزوک اتداع هدنجا یرلشداق هله « بولوا

 ترابع نرلاقشپ ۳ اشک ا ید بسانتم" هلترارح 1

 هرل سوس ېک یون «یجنو «هقلح «هیوک «بولوا
 هلترایهرب كوس یراحالس .ردلایم یرلسداقو كکرا " ۰

 ناقلاق كو هةارزم فیفخو نوزوا یراقدناللوق "

 شینک «بولوا مظتنم یرلیوک .ردنرابع ندقواو

 ره .روناو هوم هر اد 5 یراق دنالب واط نوا

 كراسیر و «بولوا یبر یدنک تاهلبقو یوک "
 هستک ههز و «رونلو یلژاط و اگاد هدنناب ۳

 برع نالوا شاک هاروا ندرابکاز هد هسیغو

 (هودنا) هدنبرق یسارجم وننوق ییر كن راراجت
 كتکاعو یلوترب كوس هدنتعم «بوشل رب هدنسهبصق

 رانو «قره-لوث یرلمدآ و یرالکو هدنفرط ره

 « ندنرلکدتا تراجت یارجا هلکایهاپس ع رب ۱

 دع یلقتسم ا كت کلم موم هبلا یوم شر

 ره .ردشعازق توقو ذوفت هدهجرد كج هلس هنلوا

 یراراجت برع نانلوا رکذ «هدهسیا رکرشم ردنا |
 یثراق همالسا راوناو «هدک۶ا رشن یمالسا ند

 راق هدنسدشراق یس همشا هاش وك «تلاهحو رفک ۱

 ناسنا «رلیلرن تح .ردهدفلوا وع «یک ګدا ق

 هکمازیک یتیص ییص ندرلبرع ۰ نوجا كم یا "
 ینرههورکم تدامو هدلاح ییدعش «بولوا روب 7

 داتمنا هد ۱۸۸۰ .رارویلوا روب هرتسو مک

 لقنسم وئنوق کلم وب یسهرفنوق نیلرب دیا
 هلوا یخد هدرا ه طبرځ : بودا كرت هنتموکبح |

 ۔وکحوغاوق كراب رع روک ذم «هدهسیا هدکلرتسوک ۱
 . ردتف دیاح یراقجهعاط بوبناط نس هم وه وم تم

 هدجوسا هلعسا و ( 81ئ )

 :ودعک ناک 2 | سوینام

NAE. ن 

 | یرایس «يکیرلفدلوا هايس هپ هنر .ندیورص

 | كيلقایرلتفایق .ردنوزواو قوج یرلجاص .ردراو

 ۱ تب و هرک ام هدنسهروا كيوك رهو یراق اقوس

 | یررادمکح رب یوم .ردیک قرەردلاچ لواط

 ۱ تدابع هرلاجو هو هسسخ داوم لاها لر ردق هب

 نام

 «بولوا یلغوا ینکیا ك ( رکریب ) یسی رپ
 یردار كوس «هد ۱۲۷ هو «ششوط 3 ۰

 « كرهدیا سولح هتن ۰ هلصغ ینقح كرامدال و

 ناکداز .یدیشغا موکحم هلدبوم سبح ینردارپ
 ی ( نامغتیا ( نالوا یرواجنم نی دن یقاط

 ییدنک «هلک غا دیدهت ید ییهعاارق و «لتق
 نوت «كرهدیا مک یلاعفا نالوا لصاح ندنو

 لتف بو وام هک دلکو «توعد هتفاض ّ یاکداز

 عضو نین اوق یلتدش كم یراق هراز.رخ .یدشعا

 راتاو ءان دد رک ت دع هدايز هدیاب و «هلبا

 هلبقا ( سولودال ) نالوا كعد « یدیاک كرا

 .ردشعا تافو هد ۱۲۹۰ .یدشنل وا قلت

 ( كعسا) هلتسانع« « لمم ییعکیا -

 - ردیلغوا ك ( قیرا ) هتود «بولوا بقلم هلیبقل
 فنآ «نکیا هدنشای ترد «بوغوام هد ۱۳۷۱۰
 شاخ م ( کری ) لقوا :تاتسونام یتعر جو
 دم یارحا تاذلاب هد ۱۳۳۷ و هوا

 عا عفا وا هادتامو یوابص ؛ب و الشاب

 - اد ییرلهطخ دنالاهو هیکنیکاب و هیناقسا ینیدلوا
 ېا روک ذم ییالوط ندنو .هلکغا كرت ههتراچ

 هتود یغروبلکم یکم هد ۱۳۰۳ و ؛شعارت

 .رو هد ۱۳۷ «بولوا روب۶ هکعا دارت هنر ۲

 .ردشعا تافو هدحو

 هتراعاد و جورو ۵ ۰

 دیو تس هاو ناز | سام
 هل نوسوف) نام جورو هد ۱۰۳۹ .ردیاغوا

 هنوناق یعجوا هدنتخ هقراعاد یخد هد ۱۰6۲ و |

 هتراعاد هدنتافو تاو هد ۱۰۷ «بولوا فاخ

 راشارتآ ندیکب «قردهلق هدلاراه جورونو هنود وس
 .یدبا

 رب اهد هلعسا 7 هدحور و دو ندنو -

 ۱۰۹۳ :یرظورعم كا «بوروس مکح یشک چاق

 (هدافروا) و ندا قالارق كدهنخرات ۱۱۰۳ ند

 «كرهدیا رفس ههدنالرا هلریازح ( هدیره ) و
 نانلوا لتق هداروا هرکص ندکدتبا طبض نبود
 كده-ذخرات ۱۲۸۰ ند ۱۲۰۳ و ؛ یوا

 و نیناوق قاط رب «بوروس مکح هلشیا-او لص
 یگ دب نانلوا ےیقلت « یتوناق » «هلکخا عضو تاماظن

 .ردسو-ام /



 وام

 ندنرالارق هقراعاد (۱۲۸۳۵۵)

 تلایتسیرف یحجوا ۰ بولوا
 لارف هد ۱۵۷۰ «بوغوط هد ۰

 ندنفرط ناوا یجدرد راجو ةا باتا

 ییرللزوک لا كنکلامیغد رایاهل «بولوا بولغم
 .ردشعا تافو هد ۱۵۸۳ .یدرلشعا طب

 | سویام
 ۰ ردیلغوآ

(Maguous Portus) 

 كعد « نایل كو )| سوترو سویأم

 کءهدهرتلکنا ندنفرط رایلامور یکسا مسا وہ نالوا
 (وزرآ ) یکه دربازجو هنوروق یهدهبن 8 ؛توچروپ
 .یدریلیر و هنیرلهدلب

 | اف

 ترابعندنع-فقرش بونج كنسهطخ هينوقال عقاو
 یرلزفروک هتیکولوق هللا نورق « بولوا رب رب

 هو درب رک هعفادملا لرس و قاغاط عقاو ۳

 هدلاح ر یتثتسم یر ندهنوا ی دلاها هبلع ۳

 داولس هنلناصروتو قلدودبخ ؛بوشیلآ هتماشاپ

 ( Magıe, aia ) aile دوخاب

 هدنسهر زح هش هروم كانوي

 eg E د نرو ۱9 ر فلاح رک هدنامو هاغج ةراداو ؛ رلافا

 هرخ الاب«ندنگیدلرو تمها هنسفل | هداقنا تغ

 یسیفارا اذه عم .ردشملوایسهوو كنلالتخا نالو

 .ردهدنرا هدار 0 یی اها .ردتدنم

 نوعج هدیطسو یایسآ ا
 هرلرب یهدنلاعش كتسارج رپ ءاروام

 هنسو رشا«شاش « هناخ رف ؛دعص «بولوا مسا نرو

  «هیفارفجتاحالطصا کیدعث «ینمی یرلهطخ رتاسو
 افلم نالوا مبا ه4سور هلیفلناخ اراخن «هروک

 . یدیا ER ناتسکرت راسو یفلناخ دنقوخ

 یغیدل وا كع دف ه رله ہلامش دل رهلا ءاروام

 «مدهسیانیعم ريغ یدودح ندتهجوا «بویلوا مولعم
 كن هبمالسا كلام هدراتفو وا او هنسارم نوعس

 یثحو مت و دردم یعی هرالحم یکیدشا دادعما

 دهن را دودح ی راشم دارا رکا مغل نالوا

 ءاروام مالسا نویفارنج .یدراباص ربثلا ءاروام

 «ینسهیابنا *هوق كنغاروط «ینتبروم كرپلا

 تاناویح «ینغللوب كننالوصح E هومو هرخذ
 مرثک ا اها

 هلل راطابر «یتیاکم كنراعمو ۳3 «ینفلزاونن

 د رهلاءارواملهاو ینترثک كن هرخ تاسسؤم مایع

 .امههو تواع» و مرک كنسيلاها «ین ¢

 .روندبا نایب ینیراکدتبا بیرخت

 «نکبا كرت "الماک ییلاھا 0 شوا قالا ۱

 .لدمروک تجاح همالک

 وام

 و 13 نالوا هنراعمو مولع هلیئراسج و تعاعت

 توقا .رارویمهریتی هلکغا فررعت ینیرلدادهتسا
  فیرمتلادم) ییسهقاس تبروم** وب تك: <ام ىوه

 كداشمزراوخ شک" ن دمناطلس هدننرا ۰

 یفرط رب ره «هدنکیدتبا طیض یربلا ءاروام
 كتکاع «هلا درط یرلناخ ندا هرادا هجرآ
 بقاعتمیلوب و «ینفیدل وا بس هس وط زوي هارخ

 - السا كلام كنبرکسع لوغم هلجورخ كازیکدج

 فرط ره «كرهرک هرپلا ءاروام لوا كا نديم

 ینعب هدیره نرف یجنر ات رهلا ءاروام
 هدعبو هدنتفالنخ نامز ك ( هضر ) نام ترفح

 هب هیمالسا كلام «قر هنلوا 2 هدندهع هوما تلود

 هلراب ىع قوعح ك و هدنسهرص یک

 كرت «ېک یرلکدتا تره هتکلع و رلیناربا

 هدادفب هدننامز هیسأایع تفالخ هدینوح كنسيل اها

 ءاروام «ندنراف دلغ اط كر هلک هب هیمالسا كااعراسو

 - اها هدهحرد قح هقبح ندقلن اتسکرت اردن لا

 | لخادآربخا ید یدهشیح .یدبا شعثیراق یسیل
 ندرلکبزوا نالوا شما طبض یتکاع و شلوا
 .راردماکتم هلبایمراف ناسلیغوچ كنسیلاها هقشب

 ءاروام» هربنلا ءاروام یوفارفح مدق نانو

 راررو نهان (هایسفوسنار) هلیسانعم « نوعج
 ۱ . یدیا

 تالیصفت هدنرلهدام ناتسکرتو هنافرفو اراخم
 . لیوطن هدایز هدارو «ندننیدلوا شارو همزال

 هنسهدام « یدروام 2

 ۲ «نروپ تجارم | یددوام
 هوع 0۵۵0 ۳

 8 ES 3 ۱ وادروفوروام

 هام تاود یثکجاقرب ندندارفا «بولوا یس الام

 وروام ا ) : ردرلشغ | زی هدنتمدخ

 شعب « بولوا ناجرت شاب و ابطارس ( ونادروق

 دات ۱۰۹۹ هج لآ زا و هرات روما یسایس
 یسهدهاعم ) خو ولراق ( هلبا ایرتسوآ ۰ هدنسز دالبم

 لغوا تو -- فعلا رومأم هكا اضما

 و ناجرت شاب یخد ( وادروت وروام 1 (



 وام 3

 . یدیشلوا یی قالفا هدعبو نادنب هد ۷

 ( وئادروف وروام نیطنطسق ) یردارب كنو
Y۳هدهروک ذم تکلم «بولوا یی قالفا ەد  

 و ؛ شا عضو نيناوق ماط رب و «ءوغل یتراسا
 ندقدنلوا بصن ندیکب و لزع هلتاعفد

 «كرهديا اف یینماو هجو نوتبسب هد ۱۷۲۲ 8

 (وئادروق وررام ردناسکآ ۲) - .یدشفلوالنع
 كا تكناقشا ءاسور «بوشیواق هنلالتخا نانو

 لدا لکقت « هد ۱۸۲۳ و ؛شقلو ندنرایلترق |
 « هدهسیا شلوا یر كنسلء هوم توکخ

 «ندنفیدمهشووا هلیفرط هیسورو هلا ارتي دوړق

۵ 

 راروینلو .
112 7۲۵ michali ۰ 

 | ۱ یلاخسوروام

 حالس « نکیآ کب كهنام یءهدهروم «بولوا
 -ارخا ندهروم ثكمالسا لها « بول راص هتواقش 1

 هتفوم تموکحو ؛ شمرتسوک بصعت راثآ هدنج ق

 داروک ذمسلحم « قرهنلوا بصن هنغلاضعا ىلج ق

H16 ندنکیدمهنیک هلا هرتسی دون اق نالوا ییر  

 ذخا یراردارو ؛ شفلوا سبح ندنفرط , كنود

 لتق ییهرتسیدواق موق هد ۱۸۳۱ نوجا را |

 هنایعا تثیه هلیس هنر لارنح ندنفرط نونوا لارق

 .ردشعا تافو هد ۱۸۸ ۰ یدششوا لاخدا
E E ۲ 

 ِ ەكىنف( 1 | ا

 رب نالوا كعد « برغم » ۰ ¿@

1 
1 

 ییدمث ینمی هیاصقا برغم ندنفرط رلتانو هبا |

 .یدربلیرو هنسیبیم مسق كرازج هلیتموکح ساف
 وا نیعم ريغ یسهسونج دودح تكیهعدق تکاع وت

 . یدیا طاع 8

 « بولوا مسقنم هبکیا ةرادا . ىدشمتا فلخ

 هتبسن هنیرهش هج نالوا یزکرم یسیرغمق _
 هن خد یسیقرش مسق و « ( هناتیجج هیناتروام )
 هنرهش ( دازج یمی ) هرصیق نالوا یزک

 | هلتافدو ؛ششیراق ندنکی هد «بوایکچ نداشنآ
 | ۰ ردشعا تافو هد ۱۸۰۸ ۰ یدا شک هتسایر ۰

 | قرهناوا هیات ییبس هرکصندتانجو .یدرلشتا _

 | هلزکدقآ الاعثو هلبایمالطآ طیح رحم اض «پول ۱
 ۱ هروک هامز هسیا یس هیقرش دودح

A) 

 | رلیلامور هدهعدق ةنەزا میسا و نالوا طاف ندهلک

 ھ | 0

 اوس ۰ یدریلند ( هبایرصق هیناتبروام ) هلتبسن
 شکر سو یودب یرلفرط جا «بولوا رومعم یلح

 ندیکسا هینات,وام_ .یدیا نوکسم هلډلئابق رب
 وا هدنلا كرارادمکح ریرب صوصخم هنندنک یرب

 وهظهرام هدنسهرآ رایلجانراق للامور بول
 قفرط كرالامور هاکو دنراباجاتراق هاكر نوب هدنر

 ندكدتباوع یرلیلجاتراق رلیلامور و ؛شعا مازتلا
 داف هننرلجاو هقمشیراق هنیراشیا كرلتو «هرکص
 هدنسیدالیم خيرات 2۲ تیاهن «بومالشاب هكا اقلا

 یهناتروام رادرسمان ( سونلواپ سوینوتنوس ) |
 .ردشعاقالا هنکااع امور و «طبض هلیماع

 اک (دنورا ) دت و نادهش

 ا E ناشوام

 هلټڅکك نت رومعمو تاتا «بولوا هبحات ر یواح

 .یدیا روهشم هل رس هیعیبط تفاطاو نسحو
 نالوا یزکم كن ەطخ هدنامرک هاها

E.هد هفاسم كل هلح س یا ندناجریس ۱  
 فورعم هلیعسا (تاهام) هجرلب رع «بولوا هبصق رب
 .ردروطسم هد « نادلبلا مم » ینیدلوا

 لوا ناخ دجا ناطلس ناک غنج | رکی 8
 «بولوا ندنرلن داق كاب رات رضح دو

 كن رترضح ناخ مهارا ناطلسو عیار دارم ناطاس

 ید هلکخد ( هدلاو سوک ) .ردیراهمرتحم *هدلاو

 رک کد هدعساو «بولوا ار

Ml :19۹ اف ا ره ید مان  
 ندنسارمش ناریا (ناخعلف )| ام

 یسهرمندلع .ردیلن افماد بولوا سه

 هدقلممسر و قلطاطخو هدرعش «هدلاح یغنیدلوا

 « بوراو هلیدرا ندننطو . یدبا راو ینراهم
 وا و ؛شعا باستنا هی یسدرا مهارا یجاح جش

 وغ .ردشعا تافو هداروا بود هزرب قدار

 :ردک وا تس

 تست نیس مدرع لد نایز و شورد

 تخلف رعجا یسردک لک له تهاخ رد

E 8دارعش  

 ندراودنه یردب «بولوا ندنس سه

 كابشنم كلارك شضهبهدهرک | و ؛ شما ادتها نکیا
 . ردشغا تافو هد ۱۰۸۹ :بوالو هدنتمدخ



 ھام

 لک و ینیدزاب هدنسولج كركم بز تكنروا

 ۸0۵۲۲۵۱ لعب رهام دوخاب )Nalerۆba|( لمس رهام دوخاب ی

 ۶ نوا OEE اترا ۱ لابسهام

 هدنسهبراح ایلاتىا یشراقهرلیلامور هدنتیعم كلاب
 ( لامث یابلاتا نمی ) هنیپلازچ ایافو ؛ ینلو

 .رورا «قرهریدناق همای یثراق هامور یتسدلاما
 هدنسهرام ( هناق )و ؛شعازت هب را

 ندتبرفظم و ۰ یدبا شفل و ییادناموق یراوس

 راطخا یعرو هنرزوا كبامور هلاببآ هرکص

 نکل « كس ریاس یاکبلاغ « : هوحیم هر دناق «بودیا

 ۰ ردرومشمکی دید » كرا کا هدافتساندهبلغ

 تام مش سر اتم یا
 « در هک هدا.سرد هد ۸

 ر هده

 .هحاوخ « هلبا لید ییلع قی رط یغی دلوا بوستم

 «قرهنلوا لقت نت اتک هبحراخ و هنس هطوا همهم هد دع)

 : شف وا نوع هنتر اظ عیاقو موقت هد \ ۴

 هر هد 7 و نواهناو د:یدمآ هد ۱۲۵۵ و

 هد و ؛ شلوا یرظا نو اهفاقوا هلا لوا

 ۱۳۰۹ «نکبآ هدک | تماقا هدنس هاخ الوزعم

 ۔ردشعا تافو هدنخرات

 .ردندنرامشا *هلج مطقم وش «بولوا
 هکهزمت نوسف كنر هيس مدنادلآ هدنب
 كرجرب ردنا و رم هتخر رس هردام

 RT تمام
 یردبهدنناف و «بولوا یزمقرب ا

 ES را هم هد <« هلغلوا رحم كب

 ٤ نوجا یتغالغآ یسرغوط اهد و كا یست

 قعمعو ؛شقسیا كا بلج هنناب یییراخم قمه

 عانتما ندکک «ندنعبلواللمو لشاب ك هسلا

 وش هک« یدیشلیا لاسرا هئرمرب قجن ۲ «بودبا
 .ردندنوا تب کیا

 نایک نڪ زا دمد لک هک نآ ماکنه

 نام دش دلاخرد و هتقکش لک نآ تقر

 رجش خاش هک نآ ماکنع
 نآ سکر دنام با یی

 ۱ نوهام سست وب ا .ازح راثلاب كنهسنایسا (1۲۵۲۵۵)
 لحاع اس هر زج هقرونیمندنرت

 ا
 ربا ر دشک م

 ناتسوب هزات

NEY 

 ا
 قافرب لا ضعمإ راسو ید هموظنمرب هللا وع « كیروا ۱

 | .هناسرت «یناماکععسا « ی ها لزوک «ینایل مالغاص

 ا ندنف

 تافو 2۱ ۱۰و «شفلو لوذشم هل سل ردن |

 :ردکت وا ۱

 | یراعشا ناود بل ص

 هرتم ۱۱۰هدنرزوا كروک ذم ره «یسهیننا لزوک |

 ر عساو «یرارانو رازاب ددعتم «ییشراچ كوي

 ردراو یرلهاکجرفت لزوک هبوب رهو |

 هرم ولیک ۲ و قلآ كف اط نوت ندقل رایج ۱

 مقنم هرلیسق ددعته و هدنسد ماد طع ۱

 ی م

 هروک ذم ورا زج عقاو هدنجما تاب وق رب و دنس

 «یسل اھا ۱۵۰۰۰ «پولوا هبیصقر ی زکسم ك

 یدیهام دیصو را زار «یسهناخ هدتنارق «یم

 نددالیم « بولوا هبصق رب کسا كب ۰ ردراو

 -رط یدب هدنعسا نوغام یلجاتراق لفا هد ۷ ۲

 : ۰ یدشفل وا س

 ۱ سیروم هدیدنه طبع رحم (۱۸۱۵) | هه 1
 راازح ماطر ale كنس هرب زج

 OO A كچوک ر دق ۳۰ «بول

 نالوا نوکسم هلا لاها ۰

 دا رازبلکاا یر ندنخرات ۱۷۱ ۰ ردیسهطآ ههام
 .ردهدلا

 «بولوا لدهناتع ءارمش نیرخأتم

 فا ام

 وا هم

 ۲ هدهروک ذم 4 هب صق ۰

 دودکنوا تیب وش .ردشعا

 ابهام مدریلب تلود 5 هرکص ندمکیدل را

 همشاب تمالع هکد یتشاط ییشیا راب

 .اکت الم «بولوا ندنهرلرعاش 1

 تیبوش . یدیا یبهریشمه كنبر

 دنک نورپ ممشچ شو رس هک کشا
 دنک نوخ یاوعد و دنیشد نم یود رب

  هملقر هد رق نقناخ E 2ھ ۳

 RS / تس ادب
 یوم توقا ینغیدلوا هبصقو

 يدا ناب
 ۵ د “ دكف ( (strin ء

 .ولیک ۰ ی تخ رتسام

 لحاسكنغامرا (هزوم ) و هدنسف رش بونح هرم

 .-وا رهش رب یزکم كدتلاا ( غروبیل ) هدنراسب

 «یرلقاقوس زودو شین؟«ییلاها ۳۳ ٩۰۰ «بول

 «یرلاسیلکمنصم ددعتم «یسیربوکر ب ریکراک نوزوا

 هنر فلناماکعتسا نالوا شا دیا مده «یهاضتک

 هدنررق .

 : شاط یر, ندهعدق 4دمزا ات ندنتلآ كغاط رب



 هتل یرلحوا : هک ردشعا لكشت رهراذم

 ره كن یضهب ندنرهرجح «بولیحآ هدنغارب ط

 هک او .یسا كب ۰ ردراو یسوبق ندفرط

 ( مارو دآ موتارت ) هدندنم رلیلاموز «بولو]
 . یدنا فورعم هایمان « یدک هرو » نعي

 ۔ردیا هدافا ییانعم و هیکنملف یخد یعیا ییدع

)Neissenهسفاص هد هنالآ  

 ولبک ۳ E هدننلا 7 ۱ نسام
 كنغامرا ( هبلا ) قرهلوا هدنس رغ لامش هرتم

 ۱۳ ۰۰۰ «بولوا هبصق رب مکعسم هدنراسب لحاس

 یاد ر عنصم «یس هعلق رب ی «ییلاها

 ۷ «یسهنافتک «یسیدادعا و

 اسم هاش «هخوجو یسهقراف هی و-قاص روهشم

 ۰ ردراو ینالومعم قلعتم همت
 eS 6 اح تن 5

 :ردک وا تیب وش «بولوا لدهشم یبجرب

 تفرك ماوتن ماج یزیب تلعل بل یب
 تقرک مناوتن مارآ ناج مارآ یا وت یی

 لصا ن ۳ ( كن لیعاعسا ) ییعکیا -

 ردانو ؛ شا تأشن هددابارتسا «بولوا یلنارهط
 یابر وش .یدا شقتك هاتسدنه هدنتبعم هاش

 :ردکنوا9

۹7 

 مد نادنخ وچ تبل رس باصق
 مث نادند

 تسد ناک یراذکهدنز ايس هک مسرت

 مدب نادنفس وک نو هدولآ

 تدراک وچ هدنخرد

 ( راموب ) عقاو هدنبرق ردنب یلکوه تاتسدنه
 :ردکنواتب وش .ردشعا تثشن هدنسهبصق

 مراد یلزنمهن یاجهن قشع هارب

 مراد ید ناوراک سرج لا وچ

 یلعد# ریم نب یلع ددم ریم) ییجتدرد -
 6 بولوا نداتاف اضم ونهکا هد دنا ده (یرورک و

 :ردکن وا تیب وش

 "هدمآ زانو خوش دصب هد رک لک
 "هدما زای لها رب هللا كلراي

 :ردکن واتیوش «بولوا یلنادمه ییعتشب -

 امماکب یئادح تخز هکلد نوخ رج

 امارح بارش ما هدروخ وت یی رک

OR DENS EA 

 شا

E 

 | ( یلعمادریمنب یلعریش ریم ) یی وا -

 «مناکو ندنسهنمهارب ناتسدنه ییعتلآ -

 ی

 تاب وش ۰ NEI « بولوا ندندارفا یوق

 راک وا
 نم لد اج زا تقر یدما ا

 نم لد اناج هیدرب و قفر

 تلاروا 0 ۳
 : ردکنوا تب وش .یدا

 تسود یراد ای و زکره هک تسلاحم نیا
 دادم تسود اوت وک هک تسود, یا مهناو

 تب وش « بولوا لدنکشاط یسیعکیا

 2 وا
 یدرک ناماس ورس یب اصو یدوع خر
 یدرک نایاع راک بع داب نیرفآ

 رح (تیامناژ ) دوخا ا نام

 كنردک يا 0 سرف ی

 قد ادا

 یلاعش ضر ۰٣ ہدیلاعش درعم

 لاعش كنهدنالسیا «هدیرغ لوط ۱۲۳۲" هلبا

 هزرزج رب هدنتهج یبرط بونج كغرعبساو قرش
 دارا ۰ ردروتسم هلیرابتنیفب زول یلحاوس «بولوا
 نالوا یعافترا هرتم ۲۰۸۰ «بولوا یناکر ییض

 یتشهد ید هدنخرا ۱۸۱۸ ییاکرب (عررب)

 .روکسو رلشنآ تفو یلبخ «قرهالناپ هلنروص رب
 ناژ) ندننوب رحم كنلف هدنخرات ۱۰۱۱ .ردشع

 هما هلرسا كلوا «بونلوا فشک ندنفرط (ناام
 -ودعفل وا

 بغ كەل ا ,Mein ا ا
 - رهن میت هنغامریا (تر) هدنتهح ل

 رتور) هدنتلایا هینوقنارف یراقو كن هر واب هک« رد

 ندیاچ ییا هدنراما ( نیامرسیاو ) هل (نیام
 هلوسو غابم « هلانرج یرفر ط هرغ کیا
 « كرهدیا لیکشت رلجابمالوط قوجرب یرضوط

 «هلبا قش هنایرب ندنایرب یخد یبهننوقنارف یغاشآ

 و « قرهنقوط هنیدودح ( هسه ) و ( هداب)

 و رهش راس و (تروفقنارف ) هللا ( غروبچو )
 .راق یرهش ( هسنیام ) «كرهک ندنجما كرلهبصق

 ۰ رواکود هذغامرا ( یر ( هدنسیش

 ۲۵۵ هرزوا مقتسم طخ هفاسم نالوا كد هنبصنل

 كم یسارجم « هدلاح ینیدلوا هدایز ندهرتمولک

 وا هرتمولیک ٤۹٥ «ییالوط ندتلوا لقیشالوط

 .ردهرتم ۰ یک هدناصنم .ردهدنغلن وژ

 ندنعنم



۶ 

 یلهرتهول بک ۳۳۰ یی یمظعا مست كنسارم
 هدنرامسوم قلقاروق « هدهسیا اص هتاف ریس

 لودج ( یول ) . ميل هباشیا رلیک كچوکر کلا
 ( لهوملآ )و ( جار ) عبات ههنوط یر و
 ویرافامریا نیر هلبا هنوط «كرهدیا طبر هنبراپاچ
 گافس ریسر هدننی یزیکد لامس هلبا زیکد هرق

 یهضوح نیر ( نیام ) .رویدیا لیکشت قیر
NEESكن راب داو .ردهدنتعسو هرتم ولیک برص  

 .روهشمهچ هبنالآ هلیاوصحم بارشو هلیرلغاب یرثک |
 كلا « بولوا قوچ یرلسبات ندلوص و غاص .رد
 .ردرهن ( هلاس ) نیا ندلاعف یراکویب

(Mayence, Mainz ۰تیهنال آ  

 اه وی كوس 7 ۱ هشام

 قرهلوا هدن سيرف لامس هرتمواک ۷۲ كداتسم

 كنبرهن (نیام) و هدنرانک لوصكنغامریا ( تر )
 هطف كنطخ لو رمد چاقر, هدنسرشراأق یصنم

 .اها ۷۰۹۵۷ «بولوا رهش رب مقاو هدنعاقحا

 .اختوط «یرلهلشبق ددعتم «یناماکعتسا سج «یسیل
 ۱۳۰۰۰۰ «یتکم عیانص «یسیدادعا کم «یمهن

 وم مر و هقیتع راث «یسهنافتک یواح یدلح

 امور « یراهناخ هنوع هرئاسو یعیبط خیرا «یسهز

 نیر « یسهقبتع را قوچ رب هلاق ندننامز رلیل
 هنرزوا راهود هدنفلن وزوا هرتم ۰ هدنغامریا

 «یراهاکجرفت هلرلنادیم ددمتم «یسیرپوک شل

 «یر)هعبطم ددعتم « یساسیلک رب عنص+ «یلکیه رب
 «ینالآ قیسوم «یعاوتا هنیک ام «ینچ «هینوسفاص
 «تاحوسنم قومایو لو « هوي ءازحا «هیارآ

 ام « طالخ و" یبا «داوم قلعتم هنلبجمویق «یلاخ
 هرئاسو یجیاهتخاس « هبتیب ثانا دنام هنلزوفنار
 | (نام) و رو ریمدو هلبقیرط (نر) و یرلهقراف

 رمش رب کسا : ردراد ینراج كلشیا كب هلیلو

 ۱ لا لرد نما هل _نءقوم را بلامور «بول وا

 هدنسهرآ لوقییا كنبرہن ( ارو ) «بولوا هبصق رب | و" 1
 .عقاو هدنسهرغ بونج هرتم وایک ۷۰ كن( هټوغ)و |

 ك روب هک «یدرلشعا اشنا تاماکقسا شعب هداروا
 ءاطسو نورف .ردشغا لکشن رهش اجردت هدنفارطا
 قلسویقسپ ساب رار هلراراوح تقو یییخر هد
 .وکح ر هدنسهرادا تحت كنسوبقسب شابو هلناونع
 . ردشال و هدننروص هزاتم تم

4 

 ومقنم هباضق ۳ تلایا «بولوا یسهبصق (لاوال) رغ 1
 | مسج ندجنوت كغربعوکر ویشم یدجوم كتعابط

 لا هللبو عم هلی یخد ًابرغ «هرآولمم هنم ابونج |

۳ 
 « هلنایرج یرغواع هییونج برف هدمیو هبیاعت
 هنم ) لما ( هنم ) هدب و یلایا نالوا یانمه

 لهرتهولیک ۱۹۰ ۰ كرهدیاقش ینتلایا ( هرآ ولعم
 ۰ رولیکود هنغامریا ( هداول) «هرکص ندنایرج
 ..ردلاص هتافسریس کاهرتم ولبک ۱۲ ۵ كنسارحم

 ( 1960, de la Mayenne ( یااا
 e تالاا 0 ۱ هنبام

 هلبعسادل رم نایبلافن ۲ ندا نایرج ندنجما «بول
 « هراس ارث < هنرواو هشنام "الاعث . رداعسم

 0۱۷۰ یسهیعطس ةحاسم « بولوا دودحم هلبرلتا
 . ردیشک ۲۳۲ ۳۸۷ یبیلاها و هرتهوایک عبرص
 و قاغاط یسلاعت مف صولا لەو یسضارا

 . ردقوج هدیرارب قاروچ « بولوا قلناءروا
 هوم «ریونک «نتک هلبا هعونتم تابوبح ینالوصحم

 راسو الا «بولوا زآ یرلغاب .ردترابع ندهزبسو

 و جارخا بارش عونرب نانلوا ریبعت (ردیس ) ند
 یزایو یلایو مر هلیندعم ریمد .راردنا لامعتسا

 ندهرئاسو زوموط «نویق «تآ .ردقوجیرلشاط
 یلسخ یمیانص . ردراو یبهیلها تاناویح ترابع

 «لیدنم «یز هرفس هلی هناغکیلپبا «بولوا یریا
 یزکس .ردراو یراهقیرباف هرئاسو یردوک «زب

 . ردیواح ییهرئاد ۲۷۰ هلبا هیحا ۷
eلا هتام فیهسنارف (۱0۵۱۰000) ۱  

 ٤ ییلاما ۸۲۳۰ «بولوا هبصق رب یزکرم اضق
 ی.هسردم صوصخ هرابهار «یسیدادعا بتکم

 .ردراویرلنمزکدو یرهتیرباف ز لوس «یسهناخراع
Meiningen) ( .4 اصهدهنالآ  

 یزکم 1 ا نکتیفام

 لز کیا ۰ ییلاها ۱۰ ۰۰۰ «هدلاحینیدلوا
 و مولع « یبهناختک «یسیدادعا بتکم «یسهعلق
 یر هق رب اف هراس و هخوح و یس هناخ هوع میانص

 .ردراو



۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

 ا ۲ ۳۹ .رونلوا ۱

 ؛ هبونح ندلام « بولوا

N ۱۰ رولو هدنرءرآ یر هجرد  

 ر یاب «بوسا یراکزور قرش لاعش ردق هسام

 . روال وا جارخا «بولوا لصاح ا

 ۳ عون ر حوزع ۹

 ۳۳ یخد رع ت یرلناک یر با .رارازا

ON ED E a e r. 

  5یا م

Nayotte ) aهددنه طح رح (  
REET هبوپام 

 بات هب هسا ار و و عقاو ا یه رنج راقسغ

| LS E كلا گر .رلەطآ ( هروموق J 

 هسا ( یرژام ) و ( هتژام ) ندو رابل رب

 یلونج ضرع ۲
 هدنراهرآ قرش لوط
 .ردهرتمول_يک ۰ یو

 «بولوا هرتم ولدک ما ۱ سم ۰ یسهرعحس ةحاسم

 e هلا لاها ۰

 ۳۹ لا ۲۲:۰ و

 یسیضارا
 زواجت یهرتم ۷۰۰ یرهورذ « بولوا یقافاط ۰

 : رونروک كس و كب ندزکد 1 هدهس زا 1

 لا ۰

 ندان رشا

 هرارلا نازيم ¢ بولوا ل یساوه

 | ندسیام و ؛رولوا قاعص اهد اوهو «رافاب هداز "

 ؛بوسا یراکزور قرش بونج ردق هیلأث نیرشآ
 .ردن رس هبسلو قلقاروق ِ ۰ . .

 « هلغلوا ترام ندهبناکرب *یخارا شکاب قالبحو 1

 یراکتا و یداو هلیرارب قلآ «هدهسیا تبنم ریغ ۰
 ]رخ او هلساو "هوم « یذماق رکش «بولوا تبثم كب ۱

 هزاسو هنحر «ریص اقا «قواب نانلوا لاخدا

 هل تاحایتحا

 نو لا یلعو هنات «قوبنام « رص» یخد نوجا

 یرلنامروا .ریلر دشت 2 نالوا لوبقم ك

 | هنساشنا هناو ناقص ¢ بولوا قوح هدیرلاع مو

 ندیکسا یسیلاها ۰ رونلوا عطق هتسارک ییشیریولا
 شک ندنلعاوس نکند هلراب رع شیک هیاروا

 ا ضب هلرلءا راقسافادام و ندرایحشز

 ۔اھا لحاوس رابکنز «بولوا سنج ۶ زد کارو

 9 یرع قوج رب كناسل یراکدلیوس كنسیا _

 ییرع طخ یو و « رار لوس

 یییرع هلر نال یدک هدنرهسردمو کمو

 | . هن رلبتكم سنا رف یرلقدجا كرابهار «بو دیا لیصح ل

 دیتسم و ید بولوا لسم یسهلچ . رر

 ۱ هلز | ۰ بولوا ناتشیلاح ك «هد سلا رامدآ

 .وب نادناموق رب ندنف راع ها راردبا تعانق ۲ ا یغوط بت لاعش هیحلش اب ی-هراج

 سل رب هل رومأم یا دع 0( هکام زا «بونل "

  قاغاطیتاثل* كنسيضارا

۰۱:۵ 

 یرهش |

 زانوا تنتسک ز اف CO NY مدیا

 ی م

 . ردنا هرادا ییهطا هلیتواعم كنەرادا
 .رریتنم هتي رز دم

 4 هطا

 ی.هونس فراصمو تادراو

 .ردنرام ندقنارف ۰
 دی

 E EET ۱ هفروام
 ل ۰ رب

 (راثلاب) مات هب هبنایسا و عقاو هدنساشراق یسقرش

 ضرع ا هلبا ۳۹۶ «بولوایوس كا كاب ربازج

e E OSD RN EEE 
 ۳۳۹ یس هس اف « هالاح ینیدلوا دتع

 . ردشک ۲۳۰۳۹۹ یسلاهاو هرتمولیک برم

 رب مظتنم ريغ دت ه قرش لاعش ندسرغ بوئح

 قرش لام و یرغبونج «بولوا هدنلکش عبر
 یکیاوب و ؛ردراو یزفروک كوي ررپ هدنرالحاس

 ) هلاب ) نالوا یزکم هدا یا ر دازفروک

 هب و یکیا هسلا یسیعکا . رومنا وب

EUلا  OEاس کد  

 و یوق لزوک هدرافرط راس « بولوا برص

 یدل اها هدهفااس نورق ؛هدهسا راو یرن اهل

 < بولیکج هرافرط چا ندنسوقروق كرلن اصروق
 یحاص ناسا تر + ردرلشقارب لاح ییحاوس

 یسهورذ كسكوب كا «بولوا دتع غاط رب هجبوب

 ۰. ر مه

 ٥ یرلف رطرئاسو «ردهدنعاذترا هرم ۰

 نالوا ندنف رط زکد كنو .رداکد یغاشآ ندهرتم

 جا ‹ هدلاح یغیدلوا برص و كيد كي یسهلاام

 هرتازوا هدننروص لئام متسرب یراکتا یهدفرط
 یهتنم هرهووا لوگو مساو «بولوا دتع ردق

 نالوا جوق SE 3 ك ۰ رولوا

 رثکاكغاط روکذم .ردلزوکو تبنم كب یرهووا

 .هرد شعبو ؛ردروتسم هلرلنامروا ماج یرلف رط

 كەر زح

 هدنعافترا هرتم ۵۸۳ یخد هدنسهشوک یلاعشقرش

 هو لحاس ییفوط هبونج ؛بولسکو غاط رب |
 «یهراذمهترا » هدنتل | كغاطو .روشازوا لوقر

 ناقا هک «روینلو هراغمرب كوس فورەم هکخد

 كثب راه را غم نالوا ندلیمق و تاب وروا (تولآ

۱ 
 .رونازوا ردق هنتلآ كزيکدو «ردیبیف كلا هام

 یهرزح رب ییآ رب رکی

۳۹۰ 

 د د و یر ( روقانام) |



 یا م

 قش یرضوع هلام ندب وج بیف ابو قدیونج
 . ود هنبزفروک (هیدوتلآ) یهدیلاعش لحاس «هلبا
 راس یخد رارهن هصیق ماطر ندناببق لیس .رولیک

 هدراتقویدام كرانوو ؛روبنا هلحاوس یک ه درلفرط

 روماب «هدهسریشیت هنیتس در لهحناب یجآ ییوص
 یرللو و «راصاب یرلهووا هعفد قوح هدنعوم

 .رارولوا بجوم ییاسرخت هدراهبصت نانو هدنرزوا
 ندراراکزور قوئوص نیشبق یرهووا كنهقرومام

 زیکد یغد نیزاب «یک یرلقدلوا ظوفحم هلرلغاط
 كپ یماوه «ندنکیدتبا لیدیعت یترارح یرلقلم
 ندهجرد۸ هرارما نام نشبق «بولوا لدتعم

 یغاریط .رد ۱۸ یسهیطسو ةجردو «زایغاشآ
 یندیرلغاطو ینرطره كنهووا ؛بولوا تبنم كب

 برص قح و عورزم ردن هنعافرا هرتم ۰
 یکهدرلب داو هله .ردروممهلرساشنا رادس هد یرار

 «یدلاما هبلع "مان .ردزلاثما هداند ی رل هعغناب

 كن لج ٤لا یرلفاوا هدنلاتوح نوک ناک
 و نکچ ترورض هدنرلجما « بولوا شوخ ققو
 تابوبح یلالوصحم . ردتو چه ندا كليد
 صوم# | یعو هوم و هرس لتیلک هلا هعو-نتم

 ندهراسو موزوا «نوتز « مداب «نوهل « «لاقترو

 و یارش كن رلغاب ( لاس ین ) «بولوا ترانه

 .ردرومشم كه | نالساب هدنل ندنادنب هقروام

 هویم یلتیاک هقشب ندنغاب نوتز و بارثو هریخذۆ
 .رولوا جارخا ههمنارفو هبناسا یخد هزبس و

 كي «بویاسب زوموط هدایز كا ندهیلها تاناوبح

 «ناقشلاح ۰ د یا دا ها - راردیا جارخا قوح

 رلمدا كلام هناضعا سانتو زاو نامهم < «یلسومان

 یراکدلیوس .ردرومشم لک از وک یرانبداق ؛بولوا

 هدنوب «بولوا یعون رب هجری تنه ویناپسا ناسل
 نالوا یم” ر ناسل «هدهسیا راو یخد ا

 .ردهدکممعتو قرا هک دتنکی سه وساسا نالءتسق

 هفروام «بودیا لیکشت تاب ر یرازح راگناب

 یبرهش (هللپ) نالوا یزکرم كتابا کی درر
 زکل اب هقشب ند هلاب E هاضتجواو ا

 یس هبصقرإ هلمعما (هدوقلآ 8 عقاو O لجاس

 ندیا ادب ند هلاب .ردقوچ یر هر لوس ق ك 1 «بولوا

 هنسهلکسا ( هدوتلآ ) روکذ م یطخ لول ریمد رب

 نالوا یزکرم كناضق رکید و ۰ رویلوا"یهتنُ

AE ۱ بم 
 : .روبنازوا هبمش رب ید ه (روفانوم)

 یالسالها برع هجرارصع ربارب هللا هیثاپسا یخد
 زوهظ هدنضا رقنا فن ه وما کچ «بوالو هدنلا

 یخد هدرارو هدنسهرص كولم فئاوط ندیا

 ۳2۶ سس ات یراتموکح "مالسا لقتسم شمب

۱ Majorien, Be 

 ندنراروامارب؛ا بغ امور

 هتمدخ نسح هدایاخ هدننامز ( سوی" ۲ ) «بولوا

 (سیجر) ییرطب هدنخترات ؛۰۷ «هلفلوا قفوم
 وفع ینسایاق 8 «قرهلوا داعقا هت ندنفرط |

 رلت ودیسب و ا ندک دتا حالصا یک اع ءا

 هدعبو «هایلاق یثراق هقنرودوشت یعشکیا یا

 یثراق هقش رسنج 5 لاییکعب رلا ادناو هداشرف آ

 3زددب یوم یکم هیتر ۰ ۱۳
 «نکیآ هدتلوا قفوم هنعراتروف قد رعد یلتوق

 رب روسج ردق و ( رمی ر ) موق اعیراطورك 
 (هونرون) «كرهدیاقیوشت بلاها «هلمهون ندنتوق
 یسهلازا تروص هدنخحشرا ۰۱ و ییطاةسا هد

 سواد وام

 .ردشعا راضحا

 ۱۳۳ ار
 تس لکرب ناقیرح راتسد تسزورون زور

 ام راتسد شوک ایوک تسیدیمو یوک

 ی | نیا زرابم
 یسوم تارک دم تاود و یر تك: ولم

 یربخا كنهناذبا كولم هدنخرات ۷۱۸ «بولوا

 هنکابلاو دز ندنفرط دیعس وا ناطلس نالوا
 نالعا هدننافو كملاراشم ناطلسو ؛شغل وا نیت

 و ؛شعا طبض یتامرک هد ۷:۲ ۰هللا لالقتسا
 «كرهدیا هلازا هدناهفصا قاعا وا خش هد ۸

 یخد نا تردا ًافاستمو ىب قارع و سراف
 ندزرب هدنخرات ۷۰ .یدیشلآ هنری طبق

 ۰ ایش هاش یرالغوا «هدنکیدتا تدوع هناهغصا

 ( )  «هنیرزوا یم هناعیطمریغ تاکرح ددوخ هاشو

 وعکمیخد هنس شب .یدرلشعا سبح هدنس4ءاق

 دمع |تافو هدنشاب ۰ ا اتوا

 بوک هتنطا- ت هدسراف عاش هاش موق ص



 هنسهدام « كراب ندلا نكر » ] ۳ سە درام ن ۱

 [. نرو تمجاص
 كل ادبع ی ماشه هد رق هر مه ۱

 شفل و یسیلاو قاع هدنامز كرابم 0

 داشک ندنفرط یرسلا هتلادبع ن دلاخ نا

 هدنفرطتسوا كظساو -- .یدنا لودعو شال
 هدتاور رب «بولوا هرفو لودحر هلعسا وب یخد

 .یدبا وب لودج یی د داشک دادلاخ هبلایم ۰ ۱

 ناتسدنه (یدوم جیش نس

 یر هوا
 ه درگ | «بودا تافو هدنکرات ۱۰۰۱ .رداص الا

 یربسفت رب هاعاونء « نویلا میانم» .ردنوف

 .ردراونیلآترب رکید هلیناونع « مالکلامماوج » و |

 «بولوا یلغوا کیا هلبرلعسا لضفلا ویاو یغیف ز
 .یدشلوا رزو ههاش رکا :

 زد رع ءا طار بھ اشم

 ۰ بول وا ۱ مر كرام
 [كرابم ن همالس ریلاوبا یردب .یدیا بهذلا

 بط لیصح ندنرصع هاشم راسو ندنوجر ن
 اط یارجا هدرعم «بودیا هراس نونف و

 « ةفزلاوةفقشلاب ةاعسلا ةرسلا ىف ةلاقم» و ؛شعا
 .ردشقار فلآ” رب رصتخم هلرمسا

 | هاش كرابم ادمکحچوا هدنلهد هلعاوب

 بوسنم هنس هلالس یخ (نیدلا بطق) یسیجنر
 ندلاءالع ناطاس یردب «هدنخرات ۷۱۷ «بواوآ

 هنستردو ؛ شعا دوق هت «هنبرزواینافو تازیطخ ۱

 هلبصن هترازو نکیآ ی هلوک «هرکصن دکد ر وس تم وک:

 كلم ینیدلوا شا مناس هنیدب یلود روما 8
 .الس یخ هکن وب «قرهنلوا هلازا ندنفرط ورسخ
 طبضقموکح ورسخ موقم .ردشلوب ماتخ ی
 یسلاو باج 5 یا جاقرب « هدهسیا شا

 نتموکح یهد «هلا لتق یتسیدنک یقاغت ناخ یزاغ 1

 یولهد ورسخ" ما پف اش < یدشءا طبض "

 هنمان «بولوا تاحر هدننامز تن هجرت یا

 ر ب م
 « بولوا للغوا كناخ رضخ ییعکیا-

 هنس ۱۳ و ؛شلوا فلخ هنیردب هدنخرات ۷

 صح مان درس اه رگ BEE وک

 «قرهنلوا هلازا هددعسم ندنفرط یسا-ةفر هلا

 .یدشغلوا داعقا ءاش دم یتکی

 هنسهالس قرش (لصاو كلء) یسیعجوا -
 یفالغوا كنيقرش ناهج هجاوخ «بولوا بوسنم
 - وکح (روینوج) هچلایموم هدنخځرات ۳ 2

 یموکح ېلهد هدهرص وا و ؛ شلوا فلخ ه

 «هشرزوا ینوعد كنارسا «هلفلوا جرمو جره

 یآ جاقرب «هدهسیا شا دوعق هنتخت اروا بودیک
 كو وک بودا تافو هد ۰٤ درک ندعم روح

 ردوا یناخ ق ورش هاش مهارا یردارب

 هم دام « هاشکرابم دیس 2 ] ۷ هاشکرابم

 [.هبروم تجار

 | عدم
 .ردیلزبربت «بولوا ندنسارم ناربا

 دش هچ مادیع ربلد مرب رد لد دیط ی

 : وا یعابر وش

 دع هچ مادبع رفاک نا تشک مراظتنا

 مد زا یدشلب یعه “ا دز رس شود

 دش هچ مادنک رئالاب تخوس ار الف هک

 ( یدزال ایلام ادیزب نن سابملاونا /
 « بولوا ندابدا رابکو ندناح هما

 یحاص یلوط دب هدهبیع مولع راشو وجو تغل

 وا ؛ بولک هباثد هدهرصب هدنځ رات ۲۱۰ .یدیا

 هدادنب ةفالْلاراد ‹ هرکص ندکدتا لیصح هدار

 متاحولا و ینزام ناثع ونا «یمرجرمع واو «تلحر

 و ؛ شا مولعذخا ندابدا ریهاشم یک ییاتسص-

 یکیراموطلایلع واو هیوطفنو للوص ندنسیدنک
 تعسو ید ردرلشع ا هدافتساو ذخا ربهاشم

 رارب اموال
 لاحرد هدهلئسم نالئروص ره . ی دیا ارآ سلح

 ندننیصاعم هلع ءانب .یدرربو باوج لمأت البو
 قد دند هدا 1 باعا سابعا اونا نالوا یبقر

 « ندننیدلواكلام ههذبرج وا «دلاح ین, دمل اق یک
 ؛ یدردبا قو ندهثحایم

 هرلهرظانم یهدنرلنیب .یدروسقوچ ي هثحابم هللا
 ظفحو هده رع تادا هلم ساک ذ ترفو كدربمو

 رداو قوجر راد هنوق کە درع رابخاو راعشا

 ردلوقنم

 و باوج رضاح «مالک || حصف

 هلا راشم هسیا دريم و

 كلا < بولوا نال ۳ قوحر كدريم .



 ۱ ت م

 « هضورا» ۰« بضتقملا » ۰6 لماکاا» : یراروهشم

 تافو هددادن هد ۲۸۹ او ۲۸۵ .ردهراسو

 . ردشغا

 وا تاذ کیا ندراصناو ندا ] ۾

 | هدنسهراحم ردب هدیسیکیا ؛بوا ]| 7
 ۰ .ردشفل و رضاح

a(ءافولاوما هلو دلادوربما) ۱ کا اه و  

geو ندمالسا ءالع هاشم | كتاف  

 «هيضابر مولع «تمکح «بط «بولوا ندرعم ءارصا

 | كب ندنسیدنک « بودبا تبعت هلرنهبابرا امتادو
 | ۰ ردراشا هدافتسا هدهیمکح مولع تاوذ قوچ
 ندنرانآ تبنامکح یامدق «بولوا ید یطخ نسح
 كم یسهناضتک .یدشغا خاسنتسا رلب تک قوج تل

 یتاقوا لوت « بولوا قوجكپ یرلب اتو ساو
 اکو «ندنکیدریک هلربرحر هما اطم هدنسهناضتک

 | .اتک « بقاعتم یافو كنسیدنک یسهجوز نانقصیق

 دوجوم «ندنفیدنآ هضوح «بول ۲ رربررب یرلپ

 قوزوب ندوص یرهفیخ كنبتکرثک | نالوا
 | .نویع » هعبیصا ېا نا هد رویا روکینیدلوا

 | ندابطا مهاشم .

 بحاص نوجر نب همالس ريخا وا بهذلا یدو
 رب كکتاف نا . یدا ندنسهذمالت *هلج تیهجرت

 | باتک» :یرلهعلشاب بولوا یسهعفان تافل اتقوج
 ۰« لاوقالا مكت نم زجولا » ۰ « لات-الاو ایاصولا

 باتک » « « ماکاا نساحو مكمل راتخ باتک»
 هر ددراسور 6 بطلا تاک » قطنملا ن هادبلا

 با ( هتنرد ) كعذلف ( ۱۲۵00۵۱ )

 هرتمولک ۲٤ ك( TS هدنتل ۱ لپم

 هدنعاقجا لحم كياح جاقرب «قرهلوا هدنب رف بونج

 «ی و ریمدجاقرب «یسلاما۲ < ۰ «بولواهیصقرب مقاو

 .دح اص هشافس ریس ردقهنیزف روک ( هزردوز )

 « یرهشراف هقاش و هخوح « هقسیاب «زب «یلو

 .ردراویراربانن یلتیمهاویناجارخا غاب هداس یلتیاک
 (قوتروا) هدیبونج یاقمآ (۱16۱۵) | |.

 .وق هک «ردرپ رب كوس مبا هنغامر | ۱

 قرشا كنلابح ءهلكس ( دنآ ) هدنتبروهچهببهول

 (آداموه ) هللا ( ورفن ور ) تیا ندنراکنا
 .وک ذم تیروهج «لکشتااب ندنسهش رب نمرلباچ

 ر تم ۰۱:۸

 قوج یرلبا" ۰ ردهرتم ۳ قو هرتهوابک ۰ ۱

 اروا كل ( ساروفاثف ) ریمش مکحو هل تراجتو |
 ۶ ترهث هلناسیردن یمدهسردم ییدنا داشک |

ءدنف رط قرش كەر
جما كراهووا مساو ی

 ٩م دن

 کام e «لرج یرفول بلا
 لوط ۷۰ هلبا یلاعثضرع ۱۳۲۵" و ؛رولوا لخ
 ارم . رول کود هغام را روک ذم ہد یف

«بولوانوزواندهرتم وا. ۰
 

 کا هدنبصنم

 ورایاقآ ) یفیدل آ ندلوص یرلکوس كا «بولوا

 افسری یمظعاےسق .ردرلرهن ( هرانازاق ) هلا
 ۱ . لا

 احاس تیایلاتبا ( ۱۱۵۱۸000۱۰ ) ۱

 هطخ ( هیناقو )و هدنسیقرش |
 ی رو«**هدهع دق 4:م زا «بولوا عدق رش ر ۵ دنس

 وا

۰ 

 عوقوهداروا یغد یلافو كملا راشم مکح .ردشل

 ۲ فایرجلحم كنهبخشرات تاعوقو قوچ رب
 ا) "وا برخ ندنفراع ینونرحم برع تیاهن «بولوا
 اعم قوچر .ردشمامهنلوا رابعا اهدرب «قرهنل

 ۰ ردشاو

 ۲ هرئاسو رلنوتس مسج ضعبو یرانآ هینبا رئاسو
 هلیمسا ( هرام ید هرو ) مولا ىلع ۰ ردیقاب

 ۱ ۳ .ردف و رعم

 | « (جرتم) اشاپ یدشر دمت » ] 2
 1 1 ۰ هلروس تعجاص ا ۸

 ریهاشم ایرتسوا (۱0۵۱۱6۳۵:69) ] „° -
 ۱۷۷۳ «بولوا ندننویهایس ۱ ى

 2 لاکا هدفرویسارتاو ؛شغوط هدعابوق
 ۱ و ؛ شاوا داماد «( جا واق ) تامولید «بودیا

 انو راک هدنس هرفن وق ( داتسار ) هد ۷
 ۱ ناف یمن کیا رواعاربعا ندنقو وا .یدباشغل و

  «هدسرد «بودیا باج ینتقد رظن كنسو

 شمن وا نیت هنترافس سراپ هد ۱۸۰۰ و نیلرب

 تاب رتسوآ ندنوملوما كدهنخرات ۱۸۰۹ .یدا

 ابو « بولوا قفوم هکلزیک ننسی-ایس دصقم
 مایضاو)تنایرتسوآ و ؛شاوا لیکو شاب هدنتدوع
 ك هز« ول هب رام E شرآ ؛هنرزوا قیولغم هد

 9 شا روصت یمیدنک ییجوزت هنویل وات

 ۱۳۳ اذهعم .یدباشلناتفافر ردق هسراپ هاهلا

 «لودقافا ندبا لکشت یشراق هبهسنارف هدنخرات
 زا وادقع هدیاب وا «كرهدبا لاخدا یخدینایرتسوآ



 ۱۸۱ هو ۱۸۱ .یدبا شلوا لئننناونع سن
 تسانر ههرغثوق ناناوا دقع هدهنایو هدنخرات

 .ارفوق ندبا داقمنا هدسراپ هد ۱۸۱۰ و ؛شعآ
 ندنواو ؛نشفل و صخص ندنفررط ابرتسوآ هدسف

 هدنسهلج راسنارفوقو هرغاوق نانلوا دقع درک

 ندننافو كنسو | وسنارق روطارعا .یدباشفل و

 و هیسورب « بودا هظفاحم یوم یخد هرکس

 هد ۱۸۸ ۰ یدیاشعا قافتا دقع هلا هیسور

 یتسافعتسا «هنیرزوا یهیلغ كنمایق بابرا راج
 هدنخرات ۱۸۵۱ و ؛ شع اكر ینایرتسوآ «بورو

 -اق هبهنسحاس روما قترآ «هدهسیا شا تدوع

 تموکح
 یروشآ تیهدیدج راکفا و یرادفرط هقلطم"

 هیسورو هیسورپ ینایرتسوآ بولوا نعد هدهجرد
 كو . یدبایسوزرآ یجنرب قمرردنلو قفتم ها

 . یدیا كلامك الما

 ۱ هچ ورام
 غاص كن ره 1 راسا ( «قرهلوا هدن- سس رف لامش

 عقاو هدنرزوا یلاج (ےنتس) مات کوو هدنفرط

 .اها ردق ۰۰۰۰ «بولوا هبصق رب یزکص اضق
 هشادتاو هدشر «یدعسم ۱ «ییماج ۳ «یسل

 .الس

 یلعخلوهریمد نالوا دتع یرفوط هیهنسوب ندکیت
 .رویلوا یهتنم هدهبصقو» كلبدعش

 یابهتنم رخ اعس هنتشرب یساضف هجمورتم س

 قرش «هلیساضق نبرت لوو ًابونج «بولوا هدنبرغ

 . ردشعاتافو هد ۱۸۰٩ و ؛شماعثیر

 .اعس هنتشرب كنتالو هوصوق

 . ردراو یسهعلقر بارخ هدنتسواو یتکم

  ردلسم یمظعا و «بولوا

 یندیرهوواو یداو تبنم «بولواقاغاط هرزوا
 و ماچو هشيم « بولوا قوج یرانامروا .ردراو
 عطف هسا اه راکررد مےسج ندر اعتا رثاس

 ۰ ردنرابع ندنعاونا كرل هوما

 ۱ هرتمولک ۸ تب هنتش رب و ام دیع

 تموم یسضارا

 و هزبس هلا هةلتنع تأب ومح نالو ۰ رونلوا

 | لوبقم كب ىسنج
 | یخد هراراوج « بوقیچ یخد یرلشاط نمرکو

 ۰۱:۹ ر تم

 شعب ليما( هقسناب ) هدهفاسمقلتعاس ۳ نداضق | هرکصندنسهراحم غیسیل و ؛شعااضما ییهدهاعم

 | زکم .ردهبوچ هدیمهیلها تاناویح . رلیردنوک

 ق تم

 .ردراو هل اقرب عفان ها صا

 3: ۱۳0۲:62, ) ےوورتم دوخاب ۱
 5 رام و ارتش وا( Mitrovitz هچ ورتم

 هدنتلابإ هی ووالسا عم ناتسناورخ كنتلود ناتس

 ۳۸ كن داراورتب و هدنغاعس ( نداراورتپ )

 یربن هواص قرءهلوا هدنسرغ بونج هرتمولک
 ۷۱ ۵ ¢ بولوا هبصق رب یزکاضق هدنرزوا

 كنعدق ره ) مویمریس ) ِ ردراو یبیااما

 .ردهدنعق وم

 هلآ و نسح ندنتابنغمیهاشم سل دنا 2

 بولوا زبقرب هیعاشو هدا كل 6 | رق اشو هسدا كلام `
 . یدیا یدرکاش و یهراج كیابرز دیبش ینغم
 تیب چاق رب وش «بویاشاب هدننامز ثلاث نجرلادبع
 امضا ییدلّوس هاد مدیون كلا راه
 :ردندیر

 ارابنلا یطغب اذ نم هاوه یطفی نم اب

 اراطق تةلغ قح یاق كلما تیک

 اراعتسم وا ناک یل هارتا قلیو ای

 اداذعلا هيف تعلخ یشرق یاب اي

 « بولوا ندنسارعش یینافع (دم) ١ ہہ

 ٩٩۲ .ردیلغوا كنيسدق هدازبرع ۱ 9
 : ردندنراعشا تب وش .ردشع | تافو هدنخځ رات

 ندنس رده انغتسا وب كدتا لاثم نون ی

 ناموا رهمو افو

 كاد کیآ یخد ندنسارعش نارا | ..

 : ردیصلخ ۱ فا

 ؛بولوا ندنرهش یر ( دم دیس ) یسیجرب
 هفموقوا یاتک ( لماوع ) هرکص ندنشابشع

 ندنس ردهناوید ورکا ریش

 ( ناوخلماوع ) افرظلانب « ندنهبدلوا شمالشاب | 3

 :ردکنواتس ود .یدشلو تربق هلکند,| ندنفرطیلاعث برف هلیدودح هب رص ندنفرط یا

 1 در " | ندهرق۱۷۰ .رددودح هلیغاعتس رازاییکی ید
 ۱ ےک نددژانرا و قانشو یسلاها . رد_ک

 لالم دریک ارچ ادسک ناردنزام

 لاغش ناوخ شوخو هشد ینچ تساصاقر كمك

 «بولوا لناهنصا ( یتت دم ) ییعکیا
 ردت . یدبا ندنسافص یدهع یا ساع هاش

 نیردنا

 : ودکنوا تب وش .ردراو یناود

 تسینوت یورا ځم نوچ ناه قاط چ
 تسد و یوک اعد هک دراد هک بارعک ور

 ( رفمح هللاا رد-تقلا نب مهارا) ی

 ییجنرب یکی فیهیسابع ءافلخ ۱ هلابقتتم
 لصار هدیش را نوراه هدنطب قلآ یلسن «بول وا



 ل تم

 هد ۲۲۹ ۰ بواک همانند هدنځ رات ۲۹۷ .رولوا

 « هنرزوا ینافو كد هاب یفار « یردارپ
 سولح هتفالخ تخت

 « قرهنلوا طاتسا ندنفرط ( زون ) نانلو اصالا

 « بویاشای سوبحم هدلاح وا ید هنس ۲۶ و
Tovهد راو ضعإ 4 ردشعا تافو هدنخرات  

 .رددیقم هد (هلاب ینتقم)

۳۳ 
 هدرابلامور سا (۱18۱۵۱۱۵+)

 .هبعش رب كننادناخ ( EAE ۱ سولتم

 ًارابتما ندنخ رات ۳ داللا لبق «بولوا ىس

 یا هنالود امور هدنف رظهنس ۰

 رنو ؛ شمریو هرئاس و رواتکید «روسناس
 :ردرلشعا رلتهدخدلوس هننرلتلود

 هد ۲۰۱ دالیلا لبق ( سولتم سویلي )
 یرلیلجاتراق هد ( همروناپ ) « بولوا سواسنوق
 ر . یدیا شلآ یرایف ۱۲۰ و ؛شا بولغم

 ندشنآ «نکرراتروق یامودالاب) هدنسانئا قیرح

 .یدشلوا روک یرازوک

 دالیلا لبق ( سوقینودک ام سولتم ) -
 تنه بودک ام هد ۱:۷ «بولوا روتر, هد ۸

 [۰ هل روس تەج

 ۱ ۰ در هدیا بواغم ي دیو دا یربخا رادمکح

 هدمب .یدشقا قالا هنالایا امور یهنودک ام
 نانو « بودیا بواغم هلناهفد یخد یرلیلاّاخآ

 سولسنوق هدعبو ؛شعا طبض یرهش مهم چاق رب
 تردا < شلوا رمعم قوح «بولوا روسناسو

 .روک یبرلقدلوا سوادنوق بقاعتم یر ر, كنلغوا
 .یدبا شم

 داليلا لبق ( سوقبدیمون سولتم ) -
 ندنقح ردقهتفو وا « بولوا سولدنوق هد ۹

 كوب «هلرکسع قوس یشراق هب( هتروغاب ) نیم هنلک

 شتا طبض یی( هريس ) یاب
 هشرب « قرهنلوا لزع «نکیا هرزوا قعوط ریسا

 عم . یدبا شغآ وا بصن سویرام نانلوب هدنتیعم
 (سوقدیمون ) «بودبا تدوعهامور هنارفظم اذه
 هلا سویرام هد « هد یا شلوا رهظم هنبقل

 صد یسد دنکو ؛

۰۱5۰ 

 ۱ برق هر هنس تردو ؛شعا

 | .روما هد ۳۳۳ «هرکصندکدروس توکح تدم

 .اص هنسهدام « ماکتم نسح 2 ]

 روب «قرهنلوا ین هایناریوزت كسونینروتاس

 ور هدا رات ٩٩ دالبلالبق «هرکص ندنطوقس |

 .یدیشملب هدنا تدوع

 لغوا تنهجرتلا فنآ ( سوي سولتم) -
 ؛ شمشیلاچ هنبلج ندافنم كنردب « بولوا
 ۱۳ هری همتا هیخاد تارو |

 صولسنوق هد ۸۱ دالباالبق .یدشقا بولغم

 وس یثراق ه ( سویروئرس ) هدهناپسا «بولوا
 .یدشعا کم

 دنخشرات 1٩ دالیلالبق (سوقینرق سولتم) -
 ۲ «هلکخا € تایر مد 11 «بولوا سواسنوق

 .ردشعا فلت هلبقل

 .هقیسان نویپیکسا ی نبوی نیر 7 |
 ةالغوا ندنفرطسوسسولتم «بولوا ینوروت كن

 هواسن وقهدنخش ران ۰۲ دالبلالبقو ؛شفل وا لوبف

 شع وطیفرط كسوبپهوپ نانلوب یداماد «بولوا
 ۳ ندنسهراحم (هلاتج ییمی) هلاسرفو |

 بترت رکسع هلبتنواعم كنابوب و نوناق «دلرهک

 ۱ )ا (سوسبا) هدنخ رات 5 یشراقهرصیق
 ملت هننعد «بول وا بولغ ۰ ًالک «هدهسیاشع اب رام |

 .ردشخا سفن فالتا «نوجا قمافلوا

Eك (دیخر) یکهدرصم ()1۵۱۵۱15) ۱  

 .ردعدق مسا

 : بول واند ها (یمیقلا ةرب و 38 ۳

 ی ا )۳
 ار كن (هریون نب كلام) هجرتلا فلاس ینیدلوا
 وکشم ینا هدمالسا كکاام هيلایوم .ردیرد
 كز هج رت بحاص «هدلاح ینیدلوا یورم یدادنراو

 «هبرعش تعیبط .ردقوي همش هدننابل هدمالسا

 ردراو یسیئا رص قوچرب هدنقح یردارب «بولوا
 ترڅ هنیر دارب «هدلاح یتیدلوا روک یزوکرب ًاتاذ
 ییاوش .یدمشقآ شاب یخد ندنزو کوا ندنساکب

 و «كرهدیا

 :ردندنس هینص رب تدب
 هد هعدح یام دنک اتو

 اعدصت نل لیق قح رهدلا نم

 ا هتک اتقرفت , الق
 اعم ةليل تبن مل عاتجا لوطل

 ر افق هدنغلف رصتم نانبل لبح

 طاق « ةنكسب « العا نتم «بول



 یهیرق ۱۷۸ و هیحان ۵ هلیرلع"ا لحاس و روش
 .ردیواح 1

 یا نیسا ن دچا بطلا وا )۱ .. .
 ندبرع ءارمش مظاعا ) ىدنكلا ۱ صبح

 ءا رەش نشت مالسال ا دعب رارب هلا ماع وبا «بولوا "

 هدنخشرا ۲۰۳ .روالوا دع یراکوہ كا كیرع

 یردب . ردشاکه یاد هدنسهاخ ( هدنک ) تاب هفوک

 ۰ هدلاح یغنیدلوا بونم هنس هلق فعح

 ندنتوابص هجرتبحاص .یدیال ؛ةشم هلکعا قااقس

 و هده رع تحاصف «بولمرق هبداو مع لیصحم

 كا تراه٬و هکام اک دلار رابخاو راعشا

 هدننب لئاق راسو بک ی تدم یلیخر ؛نوحا

 نا رف اشاح هدرلاروا «هروک هتاورو ؛شعشالوط

 توب «قرهریدیوا رهروس مقاطرب ًادیلقت هعرک
 اد یخ د ناریکف رط ماطر, و ؛شعشیقلاق هنساوعد

 «هدق دلت وط «بولی ردنوکر کسع هنب رزوا .یدیا شا
 هنسیدنک یمسا ( ینتم ) «هدهسیا شما هیون

 هماش قشمد هدعب . یدیشلاق هدنماقم بقل

 ؛شمالئابهنلو ترهش هلبرامشا هداروا «كرهدنک
 نیدلافیس نالوا ارعشو ال عج هدنامز وا و

 و ماعنا قوج كبو هنتاغتلاو ر دقن رظن كاد نب

 ر هدنحدم كهيلا راشم « بولوا لئاث هن رلناسحا

 كملا راشم هدعب .ردشمللوس رهدیصت قوج

 ‹ ربویمهنیک اللا هولاعنبا د
 لاقتناهرص« «؛هننرزوا هشقانم ندیا ناک هدن رنو

 لوبق نسح ندنفرط یدیشخا روفاک « كرهدیا

 نداروا . ردشعا حدم قسیدنک و ؛شءروک

 هلو رلادضع ندې ود لا «كرهدیک هسراف و هدادفپ

 تان و ؛شلوا یهدیدفطلو یجادم ید تب

 ۰ نکا هدکغا تدوع ه هنوک نداروا و هدادفب

 « بوقبج هنکوا هلتریشع یدسالالمما نب تّئاف "

 یسخم دخ نانلو هدنناب . ردرلشع وص یسیدنک

 : هجنروک ینفیدلبوص تمواقم الب كنسيدنفا فم "
 : تب وش

 یقرعت هءادیبلا و ليللاو ليحلاف
 قلا ه ساطرقلاو برضلا و برا و

 ینتم « هلکتسیا كا ازت سا كر هد ؟ردیاکد كف

 یتانع كا ناه ¢ بواک هنربغ هن رزوا كيوب

 و ت م ۶۱ ن ت م

 هدنخرات ۳۵ هلهحو . ردشغآ والتق هدهلتاقم

 یواح یدیاصق و راعشا .ردشغا تافو الوتقم

 ندنفرطابداریهاشم قوجرب «بولوا یلاود برم

 هدنوریب هللا یثاوحشمب ًاریخا < ردشفل وا حرش
 هدهمرعتاسداو تا و وحش .ردشل دیا رش و عبط

 ینامولعم تعسو یکهدابوب «بولوایسالوط دی یخد
 یلعونا یحاص « لیک » و « حاضیا » ندناح هما

 ینواک ذهل هظفاح وق .ردتدشم هلتدامش كنیس رافلا

 رره-شم یراعشا .ردلوقنم رداو قوجرب هدنقح
 .یدناوابیدش یداریا كنت کیا «هدهسیا

 "هدیصق لوقا له یرعش تبل الا

 بتعتا الو ايف یتش الو

 هلا ىع رعشلا دوام یو

 بلق مولا ةا ای ییاق نکل و

 مکعشم هد طساو)هلا زاده
 چاق رب ندنیندحم «بولوا هبصق رب ۱ تو

 .ردشنل و ار طقسم اذ

 (Mathusalem) ملشوتم دوخا

 ؛بولوایلغوا ك (مع) سیردا ۱ تو
 نالوا یردب ك (مع) حول ترضح ندنسیدنک
 -وا روهثم هرم لوط + ردشعا دلو ( كمال )

 كدهنخشرا ۳۳۰۸ ند ۶۲۷۷ دالبلالبق «بول

 .ردروطسم هدلْارسا ی بک ی نیداشاب هنس ٩٩

 هر دی ا ب د

TE A 
 بولوا ییجتوا تیهیساص ۰  ۲۰٣؛شموط هد |

 تیوراه هاب قثاو یردارب «هدنخنرات ۲۳۲ وک

 ه هنس۱ ۵ « هللا سولج هتفالخ تخت «هنیرزوا یلافو
 هد۲ 4۷ «هرکصندکدتیا تموکع یارجاتدمبیرق
 .ردشنل وا نفد هداروا «كرهدنا تافو هدارماس

 تاذ رب یزوک لزوک ۰ نوللارسا «هینبلا فبعض

 قیرط «هلکرت ییرط یرلفدنوط كنفالا «بولوا
 مرکو ملح هداملاقوفو ؛شفشیلاچ هایحا یتنس لها

 هدهسیا شعازق نتبع تیلج «هلنلوا تاذرب «

 ادهشلاناطلسمرک | طبس «ینب هنیصعت یهدکلینس

 .اوز نانالبوط هنفرش دهشم ك(هضر) نیسح ماما

 نیدشنا مه یک ربا



 ی تم

 .ردرلشلیوس راهبوعه ینالوطندنو ارمشرثک |
 نادرل-ایع ناناو هادتفالاخ ماقم هدرهم -

 وا بیل ها( هام لکوتم ) تاذییا یخد
 لفوالرکیوباتب هتس د نیر :ردغفل
 | وا هب ء«باخت الاب هدنخگ رات ۷۲۷۹ « هدلاح یفیدلوا

 هد۷۸۸ ۰ هللاا اس هد ۷۸۵ و  طاقسا هثس

 | «بولوا هفیلخ اثلا هد ۸۰۷ و ؛شفلوا لزع هنب

 دبع ) ییعکیا - .ردشعا تافو هنس وا هت

 ٩۰۳ «بولوا یورو كنار (بوةعي ن ز زعلا

 ؛شفلو رااح یاوذعهفیاخ دادهنخرات ٩۲۳ قد

 ماست ناخ ملس ناطاس زواب یاناما یورو تونو
 .ردشلا

 | بر
 . یدریلنید یغد ( هیرفعج ) «بولوا هبصق رب
 هبا ماس ییا اها هرکص ندننافو كملاراشم ةغیاخ
 ردوا بارخ «بولاق لاخ هک ۶ |ترعه

 ۳ وات هدنرلتمح ضعب تكماع ۱ ات

 كارە هغماخ هج ۱۱ فن

 . ردنونظم یرلقدلوا ندندافحا رلناراو دارکا

 .ردنیرلق دلوا لاب هذوفف كرب شغل [یلا

Héton )رهاشم مدق نانو 1  

E E 
ESةنس هلا هبرق ةنسو ؛شم شات هدر  

 رب كهنس ۱٩ ۰ نوجا قیفو هنیریرپ یبهیسمش
 لیکشتیرق رود رب كټدم و «بودیا بیرت میز
 .ردشع|فشک تاذ وب لوا كا ینکیدشا

  (Methone)نودم ) یهدهروم ) |

 صقر هلعسا و اعدق یغد هدنزفروک كالس

 | یغیدلوا شما انب هدنبرق اصاس

 مولع لیصحت ندنن رهاعم یالع راسو برکت |

۰*۱۲ 

 ٤ قرهنلوا بج ندنفرط هيلا راشم ی «نکیآ | ۰ بولوا بجوم یبیوم راربغا هدنقح یبم

 ؟شفآوا هجرت هاو نال هدمب «نکیآ هدنناسل |

 یراثآ هحاشاب .ردشعاهچرت |

 | هکایعیش «بولوا هیمالسا تعاج
 | 416 ندنامز ینوا تیدلاحالص و «ردراو یرالبا«

۱ 
۱ 

 یراکوی كاكرانوب . رویدیالیکشت رلیداو مقاط رب | .

 . یدیشع | اف یزوک رب هدنس هرعام

(S. Mathıeu)) .لیا و ندنوراوح  

 باحا ترد ندا ررحم و طض ]

 ( هلبلج ) كنبطسلف « بولوا یرب ند(مع) ییع

 هدنتمدخ دارلللامور ادا و ؛ ؟ نم وط هدنسهطخ

 . یدیا روپشم | هدکغا ارجا نتیرومأم و ۰ ردشفل و رادلیصحت

 دتم هدنرلاهج یلونح برغو یلوئح قرشو بونج ,

 ا و هلحاس « قرهبالشاب ندنراکنا یابج*هلسلس |

 ال ی >

 ی تم

 ترفح . یدبشلوا لخاد هنسهصز نو راوح

 الو و هدیطساف هرکص نداعفر ك(مع) یبیع

 تهنوانعویارجاو بهذم رع هدنارا و شبح
 او . ردعفلوا لتن هدنازا هروک هنظو ؛سغا

 * رردبا ارجا یتسیطرو هدن ۲۱ كاولبا رلنارتس
 ۱ یسکسا دلا فیهعبرا لیجانا لیحمایفیدزاب تناد و

 2ل(مع) یبع ترضح ۰هروکهنفیدنا وا نظ «بولوا
 نایرس صا 5ز ہرا ص هئس ۸ ندنعفر

 .ردشل وا دوبا نت« نالوا هعاایرسو
 ابطا ریهاشم (رشوا )| ۰ ا
 « بولوا ندنويةطنم و | نانو نب یتم

 هددادغب « هدلاح ینیدلوا ند ( یقرید ) لصا نع

 دجا ونا و یزورلا يحبو نوریوقو ؛ شا تاش

 -یفارصت .ردشعا تافو هدنخشرات ۳۲۸ و ؛شملبا

 باتک چاق رپ هبیبرع ندهعایرس ۰ یدیا بمذلا
 ««تامدق«ینةلاقم» :

 «« ةيطرشلا سی اقلا بانک » ۰ « اقیطولان آ باتک »

 ردە راس » سو روف رفل یجوغاسیاباتک حر د 2

 او هدنشلاا رار لش كربازج ْ
 2 بم رازج «بولوا هووا رب ۱ ا

 ۱۵ یا یطسوو ٩۵ ینو هبرغ ندقرش .رولوا

 ۱ هلا ۲۰ یعافترا ندرح یاذح «بولوا هرتمولیک

 1 سالطآ نمی J نرد ۰ رد را مزآ هرم ۰

 یفیدلوا دتع ردنهرهمن نالوا دتع هعیو لحاس

 .ودجوقتمزآ و یینالیم یرضولم هلاعش ندیونج «هدلاح
 هدنسهووا هتم قرهقآ هلامش ندیونح ره قلا

 تنءووا و« ۰ ردبرارهن ( نرفنم ) هلبا ( شارح )
 برع کسا ؛بولوا تبنم هدهح .د تباہ یغاریوط
 ۳۳ کم راپلا هدنامز یمهنمالسا تاموکح

 ةرط ره تهووا « هلففلوا هرادا نسح یروص

 ندزونوا «هروک هنتاور كنودلخ نا « و رومعم
 رنک كننالوصحم نتکو یواح یبهیصق هدایز

 .د یرلقاحوا برغم هدمب



 رب یهایم *لضف « بولیزو یرالودجو یرادتنو
 رب هووا مزوک و ا ۰ SEI لنکشت رلقلق اطب قوح

 جدا کلی و ؛ شک هنلاح یسهووب هیس |
 اعم هنیرلناویح و هاک:الوج هنتریشع برع ترد "

 هوواموکحزسنارف اریخا ۰ یدبا شم رک هن
 غلابم ٤ قره الک ا ییسهعابنا ؟هوقو ییلمها تك |

 رالودج « هفعای رادس هراها هلیفرص هل |

 اکا < هلبا هداعا ةدايز عمیتتیرومعم کاو هغجا

 .ردهدکغا یس 8
 «بولواندنسارهش برغم

 تدالو راتو E یتیرف الاتم ۱

 .تاوف» زکلاب «هدلاح ینیدمهناوا سرتسد هننافوو

 داربا یتیب یا رب ندنراهشا نایروک هد «تایفولا |
 / :روالوا 1

 قليلخ ةالصلا دلرت ىلع موات

 قلاط تنا یرظان نع یینعا تلقف

 ادنم ف تیلمال هّلاوف
 قئاف و ليلجلا جشلا هل ىلصي

 لس دا نا نیل
 قطاتلا و لاو لومخ ناو

a 79 ا ب ۱ و هدا نانیاتتحم ا  
 « بولوا زبق رب هرعاش ] < اھلا تم
 ندیلصومیهازا روپشم قبس وم نف ۰ 8

 تنهفباخ نومأم .یدیشعرکوا ندقاعسا لغواو

 .ردروطسم هد € یافالاباتک » :

 .هز زج یللدم ( ۸۵ ( ۱

 رس هیصق 1 هول وم ( یهدنس

 .اضاهرلعسا ضعب رکید مساوب - .ردیعدق مسا
 هب هب-صق جاق ر هدهبنایسا هدننامز رللامور هلتف 1

 هنعسا ( هنیدم ) هدننامز رلبرع هک «یدیشلوا :

 ف ) ودا هنيتم ) الخم 6 قر«لوا لبو

 ؟ردرلشخا لبو هنتروص (هینوذش ةندم) را
 . ررلمهنسم هحرللوناسا مویلا تروص وا و

 [ ۰ هلرویب تعجام هننابیکرآ « هنیدم » ]

 هثمسنم
 

 ثناذد ج وا ندنسارمش سرف
 ا | هک

 ر «هلتلحر هاتسدنه هدننامز هاش دخ بولوا 1

 أ

۱ 

۱ 

 لنامنصا (تلادبع نب اضرلادبع جش) تیر 0 5
 هدهسیک «بوبقا حدم یهسیکو «یدیا راو ییم | 1

 ق ثٿ م ۱۰۳ ی تام

 صع كیاخ تداعس كالا ناهرب هد وتو تدم

 «بودیک هبهلاکنب هدعب و ؛شمنیچ هلشاعم ییدتبا
 ی .ردشعا تافو هداروا هد ۷۶

 .یدمهللواسرتسد هنن راءهشا .ردراو یلاود یواح

 وا لریمثک ( ناخ عدم ) ییبنکیا -
 وش میکتین «ردشماهاب هدناتسدنه ید «بول

 ءزوبلنشالک ,"آ ندتبب
 ما هتسب شفلزب لد اما طخ زا شک بس

 مد زاس یم ناتسودنه لو مریمشک ز نم

 «بولوا یروهال (نویجالم) ییحجوا -
 . ىدا لوغشم هلکل هجاوخ نم هدنت کلم

 . یدیا راو ینراهم كور هدهمزا ییطخ وم هر

 :ودکز وا تب وش

 شاب فهکب اعا كس یتکبلط ق> رک
 لف باكا "ییشنمه راذکب

 .زبربت « بولوا ندنسارمش ناربا ۱ لام
 :ردکن وا تب وش .ردیل

 كنت شش هاکتسد دوخت ار مرک

 دروس ی هات رذع تلااجخ ارح

 یلناذ* یربه نر یمثوا (نسح) | اعم
 ۰ ردبل هنر دا «بولوا ندنسارمش

 لیم هتاسدا هدم « نکیا لوغشم هلتعنص ادتا
 وش .یدیشعارق لوط دب داناو رەش « گر هدیا

 ار

 :ردک:وا تب

 مدتیا رایتخا تبرغ هار ملکوک هدکیوک بویوق
 وب ردلثم رارید نوسلاق لوی مکب نوسلاق لکوک

 ندنسارمش ناربا ( ناخ مهاربا لاتم

 نالوا بوسنمهتنادناخ دنز «بولوا

 وش . ردشعا تراش هدزاربش .ردیلغوا تلیاخ مرک

 :ردندنراهشا ءبلج هعطق

 یرادتس ود دهع هم اامه

 تسود یا ماعب اقح زا یی

E۱  
 تسود یا مادنز نوچ ون ین ناتسلک

 یرب رکید ندنسارعش ناریا هلصاخ و -
 یونص نیسح ناطاس و لناشاک « بولوا یخد

 :ودکنوا تب وش .یدیا ندنرلناوخ هنمق یرصع

 یادواج تایح مییرف رضخ یا هدم
 یاکدنز باو و شتاتسا كاخو نم

e( یدزالا دمت نب باهولادبع ) ۱  
 هوڪش «بولوا ندارعش هاشم



۴ 
 هنایت-رخرب چاک یج اعم .یدزامهللروف ندنرعه

 «زالرآ ندنو هجرلهنس «بولو ترهش هلیسهقالع

 تا . شعا ردک هدکار ید هاسیلک قحو

 هجرت بحاص «بودیا تافو هدهب ردن کسا موق ص

 ه۰ ین دنک هژالقلفوس را هلص قوچر هدنتخ

 *لج هعطق وش .ردشعا تافو هج هرکص ندنخ رات

 : ردندنراعشا

 ایج ةيفاص ءارفص ةمادم “ىلا ىدها

 ایرثلاب للکت ردب ایبابص و اهن اکف
 2 اهلشاف تو هقک نم اب رفق

 ندهباص نامعش (ییاییشلا ةثراح ن)

 «بولوا قدرت و یار تاعحاو یتم

 یسهلوعب» تژیه كنموق هدیرجه لاس یجزوتط
 فرشمهلمالسا فرش «كرهلک «یوبن دزن هدننایم
 .الخ یادسا ك(هضر) یکی ها ترضح .یدعلوا

 «بوردنوک هفارع ندیدنک دلو ن دلاخ هدنراتف
 هنعف تارا یییلسم هللا هیلاراشم ًهفلخ هدنندوع
 zl» نوم یتطبض تل هعساو كلاعو و « قبوشت

 هداعا, هقارع هلا هیرس رپ ندهلاراشم ةنیلخ باج
 تهز قوج و ؛شعا راح چاق رب ‹ قرالروس

 الخ نامز (هضر) رم ترضح هدمب .یدیشیکچ
 رب نقل دیبص ولا یردب كراتخ روم هدنتف
 هدکلرب «قرلروس مازعا هنیدادما هلرکسعرادقم
 هدرا و دییعوناو a هد( فطانلاسق)

 0 یتیدلآ یخد ینمم «بولوا دیهش
 یسهجوز .ردشعا لاحرا لوا ندنسهعقو هبس داق

 | قوا ا نارا مت ی تنب یلس)
 هنراح ل دومسم یردارب .ردشعا جفت (هضر)

 هدنتعم هدنابراح نالوا یثراق هرلنارا یخد

 . یدیا

 تاپ وروآ ,Hongrois) ل اغ
 ۔اعو ایرتسوا ینعی هدنسیطسو مسق د

 موق رب نکاس هدنمف ناتسراجم كنتلود ناتسر
 و اغلوو «هدلاح یغادلوا ندهبنارو ماوقا «بولوا

 لاقتنا هر یراةدنلوب یدعش ندنرلتیج لاروا
 بوسنم هنسهبعش | ونیف كن هنارو *«صز .ردراشع |
 .انم یخد هلبا هبناروف ماوقا راسو هلراکرت «بولوا
 | تل تور دنا راو یر
 کم OEE را ضد یرلتبارف هلرارانب کسا و هرلآ ونیف نکاس

۱5 

 .یدعفل وا امر ندزف أ

Aa ahha dit r r 

 ۹ اِ
 ردهدایز یتماشم هلناسا رانوا كنيرلناسلو نیش

 ءا هنس هدام «ناتسراع» نوجا تام ولعم هدابز]

 هدنرزوا یغامریا ( كرت) هدهیسور ۱
 ۱ رط كناروع «بولوا هیصق رب گه راج

 5 تنابوروآ ( ۱۵

 کام رب د و 0 1 ا
 .نانلوا دا هلیسیمسر مان ناتسراحمو ایرتسوا «بولوا

 | اھا هماشاب .رویدبا لرکشت ینیش* مق رب كناود
 «بونلوا هيم هلیسا كنموت راعح نالوا یبیل

 هدننی ناتسراجم یسایس هلا ناتسراجم یی« یجآ
 سذ یفالارق ناتسراحم ین ؛ردراو قرف یخ

 هلا ( لدرا ینمی ) هیناولیسنارت هقذب ندناتسراجم
 .ردیواح یخد یناتسناورخو هبنووالسا

  ندفارطارن | ناتسراحم - .ی.ه>اسمو دودح

 لاعشو “الام ؛بولوا دودحم هللا هيعیبط دودح

 یبونج قرش «هلیلابج *هلسلس (تایراق) ندنتجقرش
 ۱ لآ هبناولسنارت قدنفرط
 قرشو برف زکآاب .ردطاحم هلبراربن هوارد عبات
 قجمآ « بویلوا یسهییبط دودح ندنرلتیج
 قرش « هسرونلوا دع ندناتسرام همناولیسنارت
 ۱ ۰ ردکعد طاح هلیسهلساس تاراق یخد ندنتهج

 .«هیواروم الاش «ایرتسوآ یغاشآ و هبریتسا ارض
 ۱ هنووقو ندنتهج قرش لاع ؛هیهلاخ و هبزامس

 - ارعا یر سوآ ندتهح چوا و ییمی «هلبراطخ

 ١ هناللارق لاتسراحم انرث «هلکلاع ینارواع 6

 كن هنامور هدرب زارب و هلب-هطخ هبناولیسناوت 7
 8 بواح « هلبا هم رص اوت هلت کلم قالفا

 هنووالدا میا هنغللارف ناتسر اح هنن یخد ندنتهج

 1> مدنلخاد دودح و .رددودح هلناتسناورخو

 ۱۳ ۰ و لام ضرع ٩۳ ۳۸ هللا ۲
 «بولوا دتم هدنرهرآ قرم لوط ۲۲۹ :ه" هللا

 یا هونج ندلاعشو ۷۰۰ ییوب هبرغ ندقرش
 E ۹ یسهییتس حاسم .ردهرتهولک ۰

 كنتلود ناتسراحمو ابرتسوآ «بولوا هرتمولیک عبس

 ۱۳ ۱۵۰۰۰۰ «مدلاحیمیدلوا هج هدایز ندنشل رب

 .هنشاب هرتمولبک عب رم رپ هک «ردنوکسم هللا سوفن

 اس فناملاراشم تود ۰ بوشود یک |

۳ 
٥ 



 جم

 تناتسراجم  .یرا( ماو لابج «یسیمیبط لاح
 هلرخ | رییعت و ؛ردةاغا_ط ی رو هووا " رو

 طاع هلرلغاط كسكوب ندفرط ره ناه ناتسرا "

 ٤۰ ۰ یهتنم هنسیداو هنوط ندنتهح بونح زکلایو 1

 عساو شینک هرتهولک ۳۰۰ و نوزوا هرتمولک ق

 دل سوق كوب ر ندنتهج لاعش .ردهووا رب

 راوند هدنرال ضعب لابج *هلسلس (تایراق) ندیا
 لهبق قوج زآ هدنرار شبب و رلتریص فید یک

 یرفواع هیونج «بولوا دم هدننروص هیت رلیصابو
 «رونتازوا راهبعشو رالوق قوجرب هدنجنا تباتسراجم
 هدنرانی و قرهنازوا هدراتماةتسا فاتخم رانو هک
 هیعلشاب كتکاع «كرهدبا لصاح رلیداو قو رب

 هدنتهح قرش - رارولدیا لخت یعق نلغاط

 گنبرللسلس (يلآ هیناولیسنارت) و ( تایراق )
 «هدهسیا هدنسهطخ هبناولسنارت هعلشاب یرللوق
 بی . رولوا لخاد یخد هناتسرام یرلحوا

 یرلجوا كن رلک:ا قب١ هسیا كرلغاط یهدنتهج

 قلغاط هعلشاب هیلع ءان .رولوا لخاد هناتسراجم

 هلساس تاپراق .ردهدنرلف رط قرشو لام یرلتهج

 یدودح هیجلاخ هللا هزلیس ىلع كسکوب كا كنس
 ۲۰۶۷ «بولوا یغاط (هرتات ) نانلو هدنرق

 ذم ؟هلسلس هد وج كلو .ردراو یا را هرتم

 هو و یاد كحوکق رهلوا ندننابعش هدوک | ۱
 هدنتهج برغ كو . ردکسکو هرم ۳

 هدیونج اهدو (هرتاف) نالوا كسکو هرتم ۷

 درفنم قح آ و نالوا یعافترا هرتم ۹

 و یغاط (هرتام) تیروک كسکو كپ ندنفیدلوا
 (پلآ)یخد هدنبرق یدودح یبونج برغ .روینل
 «بونلوب یغاط ( هتیل) بوسنم هنااچ لسالس
 .ردیغاشآ ندهرتم ۵۰۰ یعافترا

 وک ز سرانکو زسنایاپ هدنسهرآ كرلغاط و 3

 ره «بواوا دتع هووا رب عساو هدهحرد كحهنبر 3

 «هدهسیا راو یلالیم رب یئزج هونج ندل هثردق هن

 هلزوک «بولوا هد هجرد قجهیفلوا سح ناليم و
 ندهرتمولیک ۱۲:۰ یسهریاد طع .زافلوا قرف
 - وا زکد هاتف و هک «هووا عساو و نالوا هداز

 «ردشلوط هلرلتار وط ی رلکدریدنبا كراپنا «بول

 ندموقهدرر, ضعبو ندقیابهایس هدنرلفرط کا
 ی رلا ره كنیطسو یایسآ 4تفو «بولوا ترابع

 3تن

 شک یدمش « نکیآ روتسم هلرلترا نوزوا ی

 «هدهسیا شفل وا لیوح ه هلرات «بوایچآ یرلفرط

 یلتیلک « بولوا هدلاح وا نالا یرارب قوچ رب
 هنمزا .ردهدقاوا اهرم هنر روس هاکرخو ریغیص

 روا یرلفرط یک ا تنءووا عساو و هدعدق

 كارتا . نانا هدعإ < نکا شفلو قانام

 گرانامروا وف یرلشیت هل رایروس تاناوح یک
 یتعاحراهنلاح یار ناتسلوغم كدساروا هلفالتا

 راح هدلاح ییدعش ردق 4 ره .یدشلوا بجوم

 رودبا دهج قوچ هکءریدشبت رلنامروا یموکع
 هجافآ تب رب هدنجما كماو یار و «هدەس

 رار كج هل هلبزک هجرلنوک نیزسکذخلک تسار
 نانلو هدنلاح اعم او نالوا عورنم ۰ ردراو

 یلزوط یغاریوط «و رضخا رحم رب جوق راته
 لوح رب قاهوق یرارب نایمهنلوا عدز « هلغل وا

 هنا كرب هدنسیرب هدنسههوا «بواوا هدنلاح

 نزاب اشکاو ترابع ندکیلد زا تا

 «رلاوکلوص نفعتمو راقلتاطب شب «رووق روروق
 او یهاکدصرت لوق هرق هلبتقو « هدیرب هدهتوا

 راه یعنص مقاط رب شابا «هرزوا قلوا رام

 نالوا كريس كپ ندنربرب یرلارحم . رونروک
 راقآ هدنجما كمساو یارو هقشب قدرابنا كوس

 روک ذم «بویلوارلوص ردبا ناعبن ندرب ابو رلیاچ
 رانا ۰ ردقو یهایم هقشب ندرقلقاطب هلرلویق
 قلقاطب و«راصاب وص ینرارب یت لا «تقوینیدشاط

 تباتسراجم .رولوا ادب قاصتلا هدنرلنب یرالوکو
 هووا یعنکیا رب E كنسارحم هنوطو هدب ف

 ندنواو كچوک قوج ندنسیجرب هک «رویناو

 هدنروص لکم قرط ره «بولوا شم

 ےن وا رامعاو عرز
 و هدنسهضوح هنوط یلوت 2 تیاتسراحم

 یاهتدم زکلاب «بولوا هدنلخاد یسهلاام کد هرق

 شعب ندیا نامش ندنس.هلسلس تاراق هدنلاعش

 لو ندرازافوم ماط رب هدهروک ذم هل. یراما

 هنبزکد قیطلاب هلایرج یرغوط هلم 04
 . رارولیکود هنغامریا ( هلوتسیو ) نالوا بصنم
 هواروم ندلاعش ین هل ندلوص یعامریا" هم

 « بولوا لخاد را هد یغیدل آ ینرېن
 « هلنایرج یضوط هقرش هدمب و هیبونج قرش |



 ۱ چم

 ندرب ےس ندکدریک هنسهووا ماو كات راح

 یابهننمكاهووا نوتب «بولود یرعوط هبونج هرب
 «هوخآ ] ین رهن هواروم ندغاص «هلا قش نسیب رص

 ؛رالشاب هک الکشد ین-هبونج دودح كناتسرا۶

 «ذخالادعب یرابنا رثا ۔و سوراقو شمات هلا اسیتو
 .ردما كرت یدو دح نات راع هدوق ممد روهشم

 هدندودح و هدناخاد نات.راح رط*

 .وا باسح لخاد یرلجابمالوطو ۰۰۰۰ یمارج
 رریک هناتسرام هئوط .ردهرتمولبک ۱۰۰ ۰ «هسرول
 ناتسراج «هدلاحینیدلوا قامربا رب كوب ًاناذ نکیا
 كتکام وو راما قوچرب ندلوصو غاص هدنلخاد

 ره مظع چوا ېک اسیتو هواص «هوارد هدندودح
 *لساس تایراقو یتسه راح هام كناتسراحم نوت و

 ندناتسراحم «هلغمالپوط یغد ینرلوص كنسهيظع
 هدوبق ریمد .رونلو كو اهد قوج هدنجورخ

 قلا یهج لوص كنغات هنوط و راط ىسارجم
 ه یراقو وص هدننامز هایم نایغفط ؛ندنفب دلوا

 «راود هزکد رلهو وا ردق هرا «هأسم یلیخم «بوس

 زفروک رر یرلبصنم كرابنا راسو شماتو استو

 هیهرتمولیک ۱۵۰ و ۱۰۰ رارهن وب «بولآ یناکش
 . رالشاب هفقآ یرغوط هنبرلع,نم یمی هنسرت ردق
 ريغ و یعطس یغات هدناخاد ناتسرام تاهنوط

 هدررب قوچرو «ریشیکد قیص ك «بولوا تباث
 رلهطآ قاط رب تقوم هدنراهرآ «بولپریآ هرالوق
 دبا لکشت راقلفاطبو رللوک قوچ رب هدنفارطاو
 قوج راما ینیدلآ هدنلخاد ناتسراجم كنەنوط

 (بار) و (هتل) ندغاص یراقو ندهتشپ «بولوا

a.هل رلرهن (لوسا) و (نوغرتسا) ۰(غاو)  
 ندلوص یغاشا ندهت هتش .رلآ راپا قوج رب

 تاو ره ر چھ ندنسهووا ناتسراج 8

 (جوراس) ندیامج ین راوص كتهج وا نوتب ندغاص
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 هفت تاهح |

 | ینرب ( هوارد ) روک ذم هددودح هدعب و یترپ

 (اسیت) هج اتسراج یر چھ كران و نکل .رلآ

 فرص میظع موب .ردلکد زاح یتتیمها كتيره

 کا كتکاع بودبا لکشنو ناعن هدناتسراجم

 یرلمبات زسباسح هلیسیدنکو «عج ینسهراج هایم
 «درهنا ندنرلغاط هناولنارو ندنراک:ا تایراق

 یارک نارا «قرهفآ ًزاوتم هلا هنوط و

 كتکلم «هلبا قش ندنسهروآ هبونج ندلاع*ینعساو
 یروذح كنساوه ناتسراجم لصا قجنآ و )

 . ردیل وحت تعرس هلیفل زسدا رطا

 "۱ ج۴

 ا2 .ریشیرا هب هن وع هدنسهسوئج دودح

 «هدهسیا هرتمولیک ۵ 4۵ یلوط هرزوا مقتسم طخ

 ۰ زولوا غلاب هبهرتمولیک ۱۳۰۰ هل رلج بم الو ط
 .ردهدنلخادی.هطوح ك ( اسب ) یال تباتسراحم

 « بواک ندقرش یم ندلوص یرلهبات لوس كا
 سوزامو سوروک «سوماس : یر هوحاشاب كرلن و

 «هدهسیاقوج اهد راپنا ینیدلآ ندغاص .ردبرارهن
 شا ندلاعش اج «بویلدا كوس ردق وا
 «هووسرو «غآ «روالات «جارات : یرهیعاشاب
 اس .ردهراسو هوحاز «رکا ؛دانره «غوردو

 .رردشیکدقاتب «بولوا مبات هاضیف هدایز ندهنوط

 اهد ندنوا هدهعصاب یبیضارا یهدنفارطا و هدهم

 رلقلف اطب ییدتا لیکشت هدنفارطا و ؛ ردیلتشهد

 قساوه ك: كام نوت «هل-فلوا یدّوم یرلهقبص

 .ردیا لالخا

 هوا باسح رلةلفاطب یراکدتا لیکشت كراها
 .راو لوک وب ییآ فااتسرا «هدلاح ینیدف
 ۳ نا ح طو هدنتهج برف هدییکیآ هک هرد

 كرانو « بولوا هدنلخاد كهواز ییدتا گفت

 .ردیلوک ( هواتوعرف ) یرکیدو ( نوالاب ) یرب
 « هدهسیا ندنرلوک كوب كلا كناپوروا یسجرب
 -رداکد هدایز ندهرتم 4 تاو ٦ ارد

 ضرالاتح وص «هدهسیالوس یللیخ هدییع کیا

 تقو تقو «نو-عکیدلک ندراہنا رئاسو ندهنوط
 .رالوط هللا وص هنن «بولوروق

 عساو ناتسرام یناوهو ملقا

 یه ودج تاهح هلي س هرل امش 9 اهر «بولوا

 . و هعافترا ۰ یک یفیدنا و قرف یخ هند زاب

 ۱۳ و ل لاوحا ئاسو تیضو
 « ندننر دنلوب قرف قوح دا تراس

 ۲ هدنراتهج لام نالوا قلغاط ۰ ردنلتخ یباوه
 .هدایز ندبآ قلا یراشیت «بولوا قووص اوه
 «پوالشاب هفشای راقندلولبا هعفد قوجو «رروس
 یضارا . راقلاق ندرب نوتتس هدنطساوا كام

 تعالم بسک اوه ارم «هک دنیا بک طاطحا

 تنءووا مساو نانلوا فی رعت هدی راقو تیاهن چ

 هوس واز هن نیغبق و قامیص هپ نزای یس
 هدنسهتروا نزاب



 از هنر
 هدنجما نیشیقو « رسا راراک زور قوئوص تپ ًاضعب
 .هتبص كليم كناتسراحم .رولوا ران وک لاوه رام

 و « بویلوا یراقلفاطب زکلای ندیا دیلون یرل
 یکه غ ریصاق .ردراو للخدم كوس هد كما زسدارطا

 نیشیق و یرازو نزاب هدهووا راراکزور یلتدش
 .رقارهدنما نامود رب یغناهتروا «بور دلاق یراق

 «بولوا زسدارطا هلون ید یرادقم كرر وغاب

 قناروق نوتبسب ًاضمب و « رافا قوج كم اضعب

 .رروس مکح
 س . یلداعمو تاناوبحو تانابن « یلالوصح

 هدزو كنسضارا ناتسرام رار هلا هبناولیسنارت

 ريغ و یلاخ نوتبسب ی ۸ و رادلوصم ی ۲
 ۸ ۵۵۷ ۰۰۰ هرات نانلوا عدد ٠ ردعفا

 ۳ ۱۷ ۵۰۰ یخدرلهحماب هلراراح ۰۳۱۸ ۷۰۰ رلقاب
 كات سراح ردقه ره . ردهدنتعسو مود ۹

 شکا «هدهسا قاقاطب ا و قاموق یسضارا ضعب

 شعروچ هدنتاآ تكيوص رارصء هجراکب یرلفرط
 ندقاربوط هایس رب تیمم تب و لصحم ندنانابن

 هجالوصحم و یفارا تعیبط ناتسراجم .ردنرابع
 3 ردماشم هايس و هب سو ر هدایز زدایوروآ

 «هدهسیا راو رلیش قوج قجهلساب اهد ردقه ره

 هبیرلا قوج یعارز راراجم هدرلنامز كوص وب
 مساو و یراکام كوب ص وصلا ىلع «بورووک

 هنوک ندنوک و هدکلشیا اقیبطت هنف یراکلتفح ق

 .ومعم و هعور نم ءیضارا یرلقلقاطب و یرارب لاخ
 هدیراقو « ی راردهدکغا لیوح ھەر

 وب ینازسدارطا كرارو#غاب و كاوه «یکییدلنید "
 .دنل و هدنلاح مئارقرب لغاب «ءلاط یعارز هدنکلم

 .رلاق هدنرلر کو یرالاكعارز رهنس شب «بورپ

 دلرلنامور یک هدهیاوایسنارت هلراراجو هللا لاح و
 ءا «ریارب هلبرل تعیبط عات هردقو زمو زسدیق

 وا دودممندنرارب رادلوصحم كا تنابوروآ ناتسر

 ۰ رصء « رادواچ .هرآ « فالو یتیک بو

 ینالوصحموت .رولوا لصاحهراسو یراد «یادفب
 « بولوا هدایز قو یدنرادقم هیلحم تاجایتحا
 ردقهن ره - رونلوا جارخا هرخذ راذقم ل

 .هرتلکناوهسنارف یغاربیوط ییالوط ندننادقف هربوک
 كنسههور زم *یخارا «هد+-نمرو ردقییدریو هد

 لاک ۱ ةدايز مم یلاصق 9 یمهدءلاقوف تحت و $

8 

۶۱۷ e 
 هدهووا كجوک و كوب هدایز كا یادنب .ردیا

 هدنتهج قرش كنسار ادیت صوص) اىلعو «
 یهدنرلفرط لاعش یرادو فالو هللا رادواچ
 بودحو قرش حد رصم یدنکلا رلن و والسا

 لشاب كا یخد نونو .ربشیت هلترئک هدنرلف رط
 هلا ۰ یونس « بولوا ندتالوصح

  ۰«رولوا لصاح نولو هدنرهرآ هنالننوط

 هسنارف صو هلال ءو هجراخ یرادقم یخ ربو
STهلتاک نتک و  

 یجب رش .ردسا كب یخد یرلسنج «بولوا لصاح
 هزلوق

 اداسخت :ردهدعل افوج هک دنکی د یالاوصعر ارز
 دیدج راطنق نویلم ۱۷ ناتسراحم هرزوایطسو

 ۰ رونلوا جارخا هبا اات او

 . ردزآ ندنرادقم هيلع تاحابتحا یوا

 « زلم نولم ٩ «رادواح نوبل« ۷ هنب «یادفب

 نوبلم۲۰ «فالوب نولم ۱۸ «هرآ نوبل ۱
 دیدج راطنق نویلم ۲ ًامج هک رص« ید

 ۱ راغب نولم 2 هات نوملم ۱5۲ 5 هریخذ

 « هجنوو توا راطنت نوبل« ۱۱ ۵ «هنل نویام

 elo AS E «ناص نوبام ۰

 ۳ و یمخت رونکو نت ۰

 هللا ۰ ۰ یلالوصح نون ون .ررو دال وی

SED AS 
 هدنراهدار راطنق ٠٠۰ ۰ هرزوا یطسو دح

 هلراش یک نژاق ناو دو « هل وصاف .رد

 یخ د یس هفلتخ تانارن لمءتسم هدةلجازحاو هدقلحایو

 یس لج ناه «بولوا قوچیاولا كراهویم .ردقوج
 .ردروهشم هلن

 یلآ هحورب هجئالوصحم یبضارا ناتسراجم
 9۰۰ یرلعافترا «الوا : ردمسقنم ه هقاطنم نش

 و هدا قم او راهور نالوا یغاشآ ندهرتم

 ینعاونا كرلجافا رادهویم هللا هربخذ هک «رلک"ا
 ردقهبهرتم ۱۳۰۰ یرلعافترا «ٌناث ؛ردبا لصاح
 ناق و هناتسک «هشیم هک « رار قلغاط نالوا

 ۱۵۰۰ لا ۰ شات . ردب واح یرلحاف

 هک« رار قلغاط نالو هدنرهرا یرلعافترا هرتم

 یعافترا ابار ؛رربدشیت یتعاوا نجاغ ماچ
 هک« زار نالوا هدنسهرآ هرتم ۱۸۰ ۰ هلا ۰

 زا لند شعب ندنلیبق جم. رآ زکلا هدرلن و

 ؛ رویلس هشیت رل هاچ رودو یرکو یرک او



 | رلغاط نالوا ك کو ندهرتم ۱۸۰۰ «اسماخ

 ۲۱۰۰ « بولوا مسقنم ه کیا و

 | كس و دلو فلت 1۳3 نالوا یاش ندهرت

 هنلابج بلآ و رلیل اج یرکو یارک ۱ شم) ۳

 یراقو ندنوا و « روناو تاتا ضعب صوص

 «بولو"قالیجو لایق فرص هديا یرارب نالوا
 .ردقو یبشر هقشب ندنوص ور هایس

 ماچ روک ذمهجورب یرانامروا كنات-راجم
 را و یرلجاخا هناتسک «ناق «هشیم هلیعاوا

 نسح «رلنامروا وب قجنآ «بولوا یواح یراجشا
 مويا « بونلوا فالتا هدوهس ندقماغل وا هظفاحم

 رلنامروا ةبسن هدهناولیسنارت .ردکربس كيو زآ كب

 تلاتسراج هدرلهنس دلوص و قجمآ .ردهدایز

 | یرلموق « بوسک یوق كرلراکزور هدنرلهووا
 هدانتساندنرلتانسحم راسو قلوا منام هنشلکوروس

 | ندهنس ؛بولیکید رلجاف آ هلرلنویام «هرزواقفل وا
 : اردد دست هه هنس

 هدیر ندننالوصح یلتیمها كا كناتسراج
 هرکص ندا 0و و - ردنارش
 ؛ردتکلمو یر نرو بارش هدایز كا تابوروآ

 تان رلغاب ناتسرام . ردروهشم یرلبارش راجو
 لاعث كا ۰ بولوا منود کی ۳ یعوگب
 هدنفرط ره ادعام ندنررب نالوا كسکو كاو
 ام لوا ندنروهظ كنارولف .روشبت غاب

 ندهنس یلالوصح بارش هدناتسر

 بارش ولک نولم زو ترد چوا یونس «بولوا
 رونلوا جارخا یسیلک مق كوب و «رولوا لصاح
 « بولوا ترابع ندهفلتخم عاوبا یرلبارش .یدیا

 . ردراو یرارادتی كب هدنرلجما
 «بولوا رب رب نیکنزلاتسرام یخد هج داعم

 یعدرانامز کسا یرلن دعم شمرکو

 | قوچ ندرلیکهدهبناولیسنارت و «شعا با یقللوب
  اقج رادقم یپبخ ر هنب «هدهسا شلاق ى

 ۱ هلا "رقابو ربم د یر دم لترك كا .ردهدقلر

 « باش ۰ نوه آ ۰ هویج ۰ نوشروف .ردرو
 لامشو قرش . رونلو یخد نداعم راسو هلچرهک
 « بونلو قوچ كب یزوط ابق هدنرفرط قرش
 ه هنلتخح ضارماو یس هرن دعم هایم .ردهدقفل وا جارخا

 .ردتوج یخد یراهعلاقو میلی | عفا

 نوتلآ ردقهره

۱ 
۱ 

 ی « بولوا لزونبو نوزواو ضا «یربا |

 چاق رب تموکح ىغا «بولوا زسشرتسوکو كج |

 .حالصا یارب كنب رلریغیص و ىناثلث كنرلتوبق .یدآا |

 نزبقلوا بوس راکج و كوكو و تروق ۱

 رهن و یعاولا كرویط هللا هرئاسو یلاحص غاط |

 أ

 ردقەئ ره « بولوا قوچ اش تاناوبح

 ناتسراحم نالوا شغل و امم ًالماک نام هلبتقو
 هد فا وا لیوح ه هلرات ه هنس لدهنس یار

 ظوف# هنسرب راد رم ناز JÊ «هدهسرأ

 - «هلغاوا هدکلدبا رب 6 < هکدنیک راب یعنص او

 یسهیلها تاناری» كب یراریذیص رویلاق زسع

 تمدح قحم هایراتج وو « ردز آ یدوس كن راکنبا
 یرلیغاب «هدهسیا یرا یخد یرلنویق ۰ رویفلوا
 كلام هلرلن ویق لر .ردزسنذل یرلناو انقو هصق
 یا اهد ییغاس ندنط التخا كنم رل ویف هنافع

 سونم ندهیناپسا ٠ یکی کہ دتبا لص نویق سنج
 ردشفلوا حالصا یرادنج یخد هلیباج یراچوف
 | وكب «هدهسیا ییقینایطو یلتوق یخد رلتآ لرب

 | یرنیآ برص كب چاق رب «قرهچ | هراح مداو
I هرربفیآ اذ یرلقارعق ك:_لاها  

 یخد قارصق سنج كب جاق ر و «كرەردكچ
 « قرهریترآ یرلریفیآ سنج سلاخ ۰ بورد لوب
 لیدتو حالصا سنج تاناویح لر هک نوک

 ءاویحكنیو هبارآ یریاب هلئروص و و « هدکا
 - وا جارخا هلتلک هفرط ره «دارهلردشدت یان

 یرزوموط .ردقوچ هدیرلکسورتسا .ردهدتفل

 ۳۱۱ کاو «تولوا قوچ یخد
 ندکدلدریعم « بوئلوا لاخدا یرلفیعض كناویح
 ۷۰ .روشلوا جارخا یرلهمردصاب هک

 روک ذم رات هدناتسراج هر وکه نقبت ناتا یسهنس

 بیرق هنویلم ۱۰ «ریذیص هدایز ندنوبلم ٤ هد
 ٤ تا نوبام ۲ < ۰۰۰ «نوبق

 قوجاهدلوا ندنوا .یدنا راو زوموط هد زویلم
 . شقلازآیرلرادقم هیلوتسمضارما شب «بولوا

 ا ردق ۲ ۵ ۰

 برفض تناتسرام . یدبا بوسنم هسنج شقلوا
 هلتیلک « بولوا زيكو قوچ راقواط و زاق هدنتهح

 بولوا قوچیسهیشحو تاناویح . رونلوا جارخا

 .«هحهرف تیک. ردشاإل اس ناونح سنج ۷۶ 4

 وتو ؛ قسرو ۰ تروق يآ «یبیک ناب



 و پا ی

 نرق .رونلو یعاونا یثوق وص یلتیلک هد رلقلق طب

 ءوس هدنرهووا ناتسراج دلدهنلئاوا یدالیم رم

 هایس هلزوکوا ناب نالوا شفلوب هدکمزک هلرایو
 نوتبسب هیشحو تاناویح راسو زودنوقو تروق

 هدرللوک كرک و هدنراهنا رک . ردشلوا ضرتنم

 جارخا هدنجما رلیطوق اب و هرومالاص كرك هزات

 ندنسهطروع كننج ر نالو هد ةوط .ردهدقغ وا

 « بولوا قوج كي یرلبرآ ۰ راراپاب یخد رابواخ
 هدالخاد ناتسراخ .

 لاب هدایز ندراطنق ۱۰۰۰۰ یونسو «روالو |

 هک دک خد یرکج و كرا ۰ دلال یوم لابو

 هزوق رادقم لبخ ¢ بولوا هدکلدیا رکن" ۱

 =. یرلبهذمو ناسل و تیسنج «یبیلاها
 كلا هدنسهمطق ابوروآ قلود ناتسراحمو ایرتسوا

 تلود رب نوکسم هللا هنلت سانجاو ماوقا هدایز
 ندنرافرطرئاس كتلود و ناتسرام «هدلاح یتیدلوا
 كزت قفوا .ردفراعتم هللا سانحا فالتخا هدایز

 هدناتسرام «هدلاح ینیدلوا باسح لخاد رلتعاج ِ

 یسجرب كا .رویناو نکاس موق یا نوا نوا

 «بولوا یسیلتوق لاو یلترثک دلا هک «ردیموق راح |
 راوالسا هدهحرد یعکیا دگر موق هدنکاع

 هقاط کا هلبرلمان روالسا ینونجو یلامش هک «رد
 قاوولسا :راوالسا یلاعش «هدلاح یرلقدلوا مسقنم

 : یخدراوالسا یبونجو «ییا هعلشاب هلیرامسا نتورو
 نوت هک «یبا هعاشاب هنن هلرامسا تاورخو برص "

 «بولوا مسقنم هموق ترد یراوالسا ناتسراخ
 یاوقاوالسا راسو نوولسا «واروم «یلهجهدنرانیب
 بونح هلرلوالسا لاعش . رونلو یخ یدارفا

 .رام هدنسهرآ رب یرلقدنلوب نکاس تن اوالسا |

 هدنف رط ره تایاتسرام هک «ردتیسلج نالآ هد =

 . راروینل و هدلاحرب قینغاط هدرا هبصقو رهشهدایز لا |

 لصا هک < ردن نامور هده جرد یجندرد ۱

 یخد فباتسراسفن «بولوا ییلاها ار 8
 .رلروینلو قیشیراقهلرلن ال آو راراجم هدنرفرطقرش "

 «بودیا لیکشت تعاج رب یر همهذم زکلی

  E ۳5 0ا و ۳

۹ 

 | كركو « دیص هلتیلک « بولوا قوچ یعاونا كرلقیلاب

 ۱ ناووق هدایز لند ۰

 | .رد یجچوا .رویدیا تولبح یذارا نوکسم هل

a 
 .ردرلشمشالن الآ یسیرغوطاهدو «شعئال رام هجاسل

 تتکاعو «بولوایلترثک هدناتسراجمیخد رلهناکنچ
 .هکرح «هفلو قفاوم هنرلن الوج ین رهووا عساو

 هزاسو یتمرا رادقمرب .راروروط بور دزک ینرا
 سفن یی هدنفللارف ناتسرام . روبناو یخد

 -السا هلبا ناتسناورخو هیناولیسنارت هلبا ناتسرام
 هوم 2 رارام نانلو نکا هدنلخاد هرنوو

 لامش « زواج یویام ۲ رلنالآ «بولوا بیرق

 یروالسا بونج ۰ رفت یراوالسا

  ۰زواج یتویام ۲ ! رنادور «

 یخد راهاکنچ «زواحخ* ی ۰ رلیلسارسا

  ۰۰(غیزاب) و (ناموق) .ردببرق هنرادقهم
 كج وکی کیا ندهیناروت ماوقا یکرارام هنب هلرلمسا
 نددارفا هام رجاق رب هک «رویناو یخد موق

 .راردنکم
 یبیاصا نطو كنبرپ ره ندماوفا نالییاصوت

 د تانساروا «بولوا هدنعراخ , فناعسراع
 شلدا اطعا ههزال تالیصفت هدنرلقح هدنسهرص

 كتکاع هداروش «ندنکچ هلبدا او «ندنهیدلوا

 هكایوسزوس جاقرب هدنتح رارام نالوا یرلبحاص
 ناتسراحم نوت رارا ردق هن ره .ردنا اضتقا

 هننووالسا «هدهسیا زآ ندنفصا كنسیلاها ینالارق
 «بویلواباسحلخاد هنناولیسنارت هللا ناتستاورخو

 یشکا «ه دلاح یغیدنل وا رابتما ناتسراحم شش

 ندنو .ردهدنتتس وا هشت ناه «بوازق

 یر ناسل یرلناساو مکا موق رراح ادعام
 راسو نامور «یئارسا «والسا «نال آ «ندندب دلوا

 جودو انکار هح رامینوح یخد كن دارفا ماوقا

 تنهینارو مزو ندنماوقا ایسآ راراج
 هدن رام بح لامش كی هیس ور «بولوا ندنس هبعش اون

 - هدنالنیف و ردیوماس «راوغوو «رلنویال نانلو

 كور هعیسنجو هجاسل هلراراذاب یسا و هلرلد
 او ( رغثوا ) رنو .ردراو یرلتماشم و تبارق

 هدنونج كنلابج *لساس (لاروا) هلیسا (رافنوه)
 نکاس هدنفرط قرش كنرایلصا نطو كراراغاب و

 نیش كب ابو رب هلا موق نانبد (ریکشب) «بولوا
 (رزخ) هدنرخاوا یدالیم نرق یجنزوقط .رلیدا

 «قرهنلوا جارخا ندنرلیاصا نطو ندنفرط یعوق |

 ینسلسلس تابراق و ؛ شالا یرفوط هابوروآ



 ۱ ج

 دودعم ند (هنوناب) و (ایجاد) تقو وا «هلزواجم
 و « هینشود هن سارع ناتسراج ییدعش نالوا
 «بوالشوخ «هلغا وب هادم هنن ریل صا ناو یار

 (نوه) هداط-و نورف .یدرلشعا ذاخنا ینا نطو
 ی+>دو موق ندا بی رخ و اغ یناپوروآ هليا

 : رب دیاکد یر هقشب ندندادحا كرلرا یخد

 «هدلاح یرلت دلوا لهره> لوذمو رانا فرص رلن وه

 ماوقا رئاسو رلنالآ «والسا هدنرادیدج نطو وب
 صوصخا یلع و « كرهدبا طالتخا هليا هينايرا

 «قرهشیراق هلرانو «هرکص ندقدلوا نایتسرخ
 ماوفا يک راکت یینافعو ؛شلزود ییبخ یرلاهس
 رشلک هلاحرب یقجهیمهلوا یللب یراق دلوا نده رانات
 هدناط راکو ناکداز هیاشاب لدس و «هدهسیا

 تانساروص ناتس راج ب صوصخ | یعو سان ماوع «بولوا
 نایاشاب قرهلوا نوصم ندطالتخا هدنرلفرط چا

 .رردهدکعا هظفاحم ینیرلهرهچ راتأت مویلا رلیلیوک

 بسن و لسن «رخ#م هلبرلتیسنج «روسج راراجم
 زاوننامهم «بانجلاع «رربو تیمها قوچ هتلاصاو
 .ردرلمدآ یحاص سفن تزعو

 -اشاب هدنلاع راشعو لئابق تقو رب رراع

 نابتسرخ «بودیا لکش توکح «هرکص ندقد

 یو ىدا نادل تلابوروآ نوتب تقو واو قند

 هدناسل ون « هلا لوق نال نيئال نالوا

 زاب یلهعالو ؛یدرلشهالشاب هنهزاب بوئوقوا
 هظفام نامز دار ندنسهلج نماوقا ابوروآ

 | ناسل «دلدهنسادتنا یدالیم رضاح نرق «بودا

 ندهعتیئال هلتبسانم و .یدیا هال یرلیری رحم
 یرلقدلآ تاحالطصاو تاریبعت قوچرب هنیرلناسل
 تدم لوط «و ندهجئالآ «ندهحوالسا 7

 یخد ندهکرت «هلفغلوم هدنتیمبات تحت كرايلن اقع

° 3 

 .ردهدکٌغا ماود یرلءازلو یوعد تقاسمو تباقر |

 | یخدراراحم تان .ردرلشعا هرامتسا راهلک قوچرب

 یدنک «هلتکرح قیفو هنما اس تیایوروآ

 هرلوا بوبالشاب هفهزاب هلیفورح نیتال ییرناسل
 هح رام .ردرلشل وا بحاص هب هیلم تاسدا رب لکم

 ینهآ نالوا كرتشم هنسهلج كنهىنارون ةنسلا

 ۱ والسا راراجم .ردهدکغعا هاففاع ییس هیلصا *هوشو

 زکاا هماوقا یرلقداشاب هدکلرپ یاس و نالاو

 هبلغ یخد هلبرهیام فرامم و تادا لکد هلتوق
 ر هدنروص یاد هدنرلزب و «هدقمشیلاچ هفلاح

E: e 

 ندرل وسوم نالوا هدنرلهدار نویلم عراب

 اهراس ماوقا نااشاب هدناتسراحمو كرراحم هتشب

 ۲۴ یرادقم برف هنغصت «بولوا ناتسرخ ی.هلج

 ۱ هئوسام یا «ناتسنورب یردق نویام ۳ «كيل وتق

 بهاذم یروصت و _سقودوروا یرادقم برث
 ۱ هدنر وهاخ یان استو رپ .رار دبوسنم هراس ةفلتخع

 ۱۳۳و یدیدج بهدم وب راراجم نوتب نام
 ارج یراروطاریعا هبنال۲ هللا ابا هرکص «هدهسیا
 ۱ قح «بودا دی هبهداما هک اکباوتف ی رای دنک

 رقاو نالآ « تا و » یرار اج قموکح ااا

 . یدیشع دیا هفیظ و امر یا « راجود هترورضو

 هلو شمها هظفاحم و هام یران اتستورپ رایلن ام
 و ناتسنورپ رب # هدنات راع یدعش « لب دیا

 ۰ یدقج هیت

 ییراقو -- .قیندمو فراعم «ینراجتو عیانص

 تب یاسدا رام «هرزوا ینیدلشالک ۲ ندنالیصفت
 دیدالیم قبا نرف یجنآ موق وہ «بولوا کی
 ةراعم «هدلاح یمیدالشاب هنمزا ینناسا یدنک

 « هک ا دهجو یعس هداعلاقوف هک لی رلبا یی را هلم

 بونلو یرابا یلیخ هدنراسم هدنوک یکن وکو ب
 ناتسرام .رردهدک۶ا قرت یخد هڼوک ندنوک

 هدلاح یفیدلوآ قیاغاط ك لاما هدنراهو وا

 رکی ندنو «بویلوا یوک زبتکم هنن
 هدنات.راحم 1 هروک هقتسل ات ہا یک لوا هثس

EEكوبلاح ؛ یدیا راو هادا باکم  

 ٍ ًارظن هتابقرت نالوا هب هنس ندهنس

 ۰ ردقو ههش هدنفحهلوا شا فهاضت كرادقم

 لبرلبتکم عو رب هدنقوفام زآ كنهتادتبا بام
 مرا .ردراو هدیسهبلاعو هیدادعاو هب دش ر بتاکم

 اوا هدنددف ۱۰۰ یسهدادعا باکم هدروک ذم

 ارادا تح كتموکحو یعسر یقاطرب «بول
 صوصخ هب هفلتخم تاماج و یصوصخ هدیشاطرو

 لوا هدغرویسرب یرک,دو هدهتشپ یرب .یدیا

 لا بلاکم ددعتمو ینونفلاراد لمکم یکیا قر
 1 ردراو یخد یرابتکم هام و عیانص هل

 او نالآ «هکدتیا دیازتو یقرت یرابتکم را
 راج فرص یرلشاط رب «بولوا هدقلازآ یرلبتکم
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 را رد لی هنرابتکم ا

Eراجو هدناتسرام سفن یس هيل تایمجو ی  

 ۔اسم زارا هدنصوصخ ےہ یناسل راع هدنغللارق

 .رویهروط یرک نا رب ندیع
 ۱۷۸۰ < قرهلوا هعفد یجر, هدنناسل راج

 ۰ یدا ی هل نع رب هدغرویسرپ هدنخرات و

 “یس 2 ۰ (A راح هدناتسراح هد ۱/۸۷۲۹ ١

 ۷ ۰ بت کمو بهذم ۲۳ هع, یداو ی

 «یسهننعهراسو نالعا هد ۱۸ «تلایا ۸ ناک |

 . .یدروبلوا ره هر ۳۲ ًامج هک

 و هداتش ی ۱۰۸ و

 . یدراقیح

 رام .ردتو هپش هدنفجهلوا شگرآ هدنسهحرد ر

 هدنات سراج هقشد ندناهوبطم و نالوا هدنناسل 1

 تنایقرت . یدیا

 یراهنغ راع نانلوا رش هد ۹ 3

 بولوا غلاب هنیددع ۱۲ هد ۱۸۸۲ ٤ نکیآ

 3 RE هوالع هت غ ۸۸ هدنفرظ هنس چوا

 هدهنس یخد E نانلوا رشت هدنناسل را

 داح ۱9۰۰

 7 دنا هدهتشپ .ردرارا یدح قلعتم هنفو رات

 هلبتیمجایفارغج رر ردبا رش هصوصخم هعو رب ر
 «هبعيبط مولع ‹«سيط انقمو اوهوج ملع «ضرالا مل

 یرب ۰ ردراو یسهیل تایعج هرتاسو قیتسآاتسا "
 مولع هدیرب « هثسلف و خیرات یر «تاسداو ناسل 1

 ندهبعش چوآ قرهلوا صوصخم هبهیعیبطو هبضایز 1

۱ 

 . ردشع | نسا

 تعارز لصا «بویلوا یر تنص ناتسراح ۲

 « هدهسیا یرک زونه عیانص « هلغلوا یر

 هدكمیانص یکی غیدلوا كفرامم .ردهدکیرلبا

 تلناتسراحم « بولوا یرهمش هتشپ یزکرص یجنربآ
 كأ ۹ رد رب | اهد EW یرلفرط لاعشو ب

 | « هلاسواک ‹«نابتخخ- «بولوا قاغابد تعنص یا

 نوا زکس یونس قرهلوا هرئاسو یردوک «نیشم

 أ 3

۱0۰۱ 

 | كرو
 " ۱ مدل ۷۸ رکید ی٤

 | فعاضت ردق«یدعت كراددع و

 | وا ۱ ها نالا هدروک ذم خیرات

 | < 4 هجا ااا ۰۱٩ هجئامور ۰۰۸ هدنراناسل
 | رونلوارعن هتوقوم *لاسرو هتزغ ۳ یخد هعناربع

 | EES یسهحرد كب

۹ 

 ۱ و افارغح یک آ ؛بولوا زوایف4 ی

 | رلایمداقآ ددعتم رکید هلبا ایمداقآ یمسر رب کرم"

 | نوک ندنوک « بویلوا ۰ دوقفم هدنوتتسب

۳ 
 ۱ روبلک هدوحو تاال وهم هدنتهف قنارف نویل»

 شعب هلتاج وسم قوماپ راسو زب هدهجرد یعنیا

 یءدنلخاد ناتسراع روا داوم دو
ESهرخبذلر «بولوا هدنراهدار ۰ . 

 جارخا هرکص ندقدنلوا لیوحت هنوا یغوج ك |

 ۳۳ O یجارخا كرك كنداعم . روألوا ۱

 تسانتم هلم هيم. تورث نالوا هج داعم كتكأع

 قجنآ یالساح یونس تنداعم تیفیذ «بویلوا ۱

۱ 
۱ 

 هیعلشاب مد .رویلوا غلاب هقنارف نوبل نوا زکس
 لیخ هدرلاروا تعنص و «بوالشیا هدنتعج لامش

 د دن نارخ وا دعا ماج هدتهج وا .ردهدکعاقرت

 و هری «وربسا «ناسرو «نونو «یرکش سس
 ۱ .ردراو یرهقرباف هرتا

 تاللوم« ندحراخ ناتسراحم ردته ره

 ۱۶ 54ا جات هنىاح ردا هواهم هصانص

 هراسو تاناوحو هیط را تالوص ییدتنا جارخا

 تی ینراج «هبلع ءاش . ردیا لیاقت ةدا ز عم کو

 لاخدا هریذ ناشلوا جار خا یونس رک

 « هدایز قنارف نویام زو ترد چ وا ندنانل وا

 «زواعم قنارف نویلم ٤۰ قرف كنتاحارخاتاناویح |

 . رد هدنرهدار قنارف نویام ۲۰ یناجارخا لوو |
 وروف هلا همناویح تال ومج راشو یرد « ىغا

  ینرات یخ یخد ندنناجارخا هر راسو هویم هزاتو

 وا ارحا هدرران هاشاب تراجت یبخاد .ردراو

 ران, هدنلحم هداز ند ٩۰۰ تاتسرام «بونل

 . رولیر وق
 لام هنئافس ریس رارهن كوي رتاسو ایت هللا هنوط

 «بولوا ی قوجتب یخدیرالو ریمد «هقشب ندق دل وا

 و تایرات «یک یرلغدشالولط نفرط ره کلم
 «بوراب هد چاقرب ۲ هد یس را هل ساس 0 هشناولسل ارت

 ربمد كلام رئاس و هواروم «هیعلاخ « هسامور

 یکم و طئاسو و .رلردبا قاصتلا بسك هلی زالو

 E ندیا لیهسآ یتراجت رلهداج و نالوا
 هلا یراهلک-ا رهنو یرافقوم لول ريمد «هدهسیا

 هک ۳ دوقنم رلل و ته زا |

 تپ خد رلنامروا « یکی شیدغلود شاط هدرهووا |
 هبوست رب یک نالساب « ندنفیدلوا قازوا |

 ی داجا عو كڼات سراج نوت .ردنرابع ندبارت
 ® یو « بولوا هدناوط هرتهولک ۱ ۰

۳۹ 

 . ردق وح هدیرا رازاب هرخذو تاناویح



 . زدلاص هئافس رس یلهرتمواک ۰ زکااب

 ه هرتم وا OI ی یو# كن رااو ریمد

 و دسب رق

 «بویلوایرالیمهتراجتو تمنص ًاعبط كرراج
 نالوا لوغشم هلرلن و و هتراجتو تعمنص سکمااب

 یرلیدنکو ؛رارافاب هلتراقح رظن هرالدومو هرلناآ

 .وج .راردیا تغر هغلن اوج و كل یتفج و كار کسع

 هدنروص رب هجمودب مولا یرلنالوا لوغشم هلقللاب
 وص رب زساواسم كي هدنرلنب یضارا .رار و اشاب

 هروک هنسهرادا یدنک « تولوا منم مدئر

 یضارا رثک او ؛ ردزآ یرلنالوا كلام هغار وط

Eو ناکداز نایملرآ ندنرکف كاکب ءرد  

 ندراکاتفچمساو تا روال و هدنفرصآ تحت تباینغل
 و ليم قوچ هکلیراوس یر ندیکسا . رد رابع

 « رافوط هدنرزوا تارام » «بولوا یرادادمتسا

 .ردلثم برض هدنرادتع یزوس

 و رهث «یس«کل» نایسقت «ییمرادا لوصا

 ناتسراجم -- .یسهرااسو هبلاملاوحا «یرلهبصق
 .هس رو دبا لیکشت تلود رب هللا اا یرب دهتوا

 « بولوا یرآ نوتبسب یبهیاخاد "هرادا ۰ هد
 هیلام روما ًاعتقو یبهیجراخو هیرکسع روما ا

 .وا قلروطارعا وا در لک رم هلا ایرتسوا

 برتسوآ « بولوا قللارق نات-راجم ۰ هدلاح ینیدل
 لارف"یخدندنف راعراراحم تاذ :انلو یرواواربعا

 یفللارق رام هدهصوصخ تروص هدهتشیو ؛ رانناط

 سلج رب بکر نداضعا ٤٤٤ .ردبا دوفق هلت

 تافاع 93 اسرش تو فسا هو
 و سلرپ و «ندنرلیلاو تالاا «ندنس اس رهفاخم

 و ندشنایعا ٩ تایهناولیسنارت هلران ورابو توق

 کیا كناومبم سلجم ناتسناورخ عم هنووالسا

 ته رب بک نداضعا ۷۶ 4 ًامج هک ندناکو

 ی۲۳4 كنساضعا نالوممم سلم .ردراوییاعا

 .اولسنارتی ۷۵ «هدهموف یر «هدناتسرام سفن

 بان اهد هو والساو ناتسناورخ هدی ۳ 6 ەدە

 یثک 4۰ ندنساضءا ناثئوہبم ساجم وہ ۰ رونلوا

 قمی ( نویسانلد ) یدک ۰
 لدنراسلج ایرتسوآ «بوای رآ هلیمات « «به سم تشبه ھ
 ندنایعا تړه هلبا

 بک ملدیشک ٩ .ردقو یرارظا هرحو هبرح |

 ۰ ردراو یلص ةکح رب

TE 
 نالیرآ هلهجو وب هنب ٠۰ هلتثیهرب كليشك

 لتاود هدهتشپ هنس رو هدهنابو هنس رب هبوانم اب

 و « ردنا رک ذب یرآ یرآ یسهکرتشه روما
 هنیدن؟تناتسرا .راررپو رارف هدکارب عاتجالاب

 و هیجراخ زکآاب « بولوا یسالکو دیه صوصخ

 گه كتلود ییکیآ ندنسالکو تثیه نالوا
 زبيب ةمکحم رب هد هتشب .ردلخاد هنسهکرتشم یالکو

 را نانیتسا كع ۱۰ هدناتسراج نوت
 دهبحان رهو ار افق ۳۷ «هشادتبا نیک

 ناوید رب هدهتشپ
 . رويل و تابس

 اوا هلا ناتسرام سفن یغللارق ناتسراج

 همراداتراتخ «هقشب ندهباولرسنارتنالوا قم
 م او ةطخ هو والسا مم ناتسلاورح نالوا لا

 .رد واح یخد ینتلایا هموبفو ینس

 ( هناتیموق ) یرب ندیکسا ناتسرا
 ولوا مسقنم هتالاا قاطرب هلیمسا « یاتنوق »

 اسب وق و . ردهدنددع ٩ هدلاح یی دمش ران و

 و كەر وسا ٤ بویلوا یک تاایا یدام

 یک ییح

 شرب ه دتقشح یس هلج

 4 وا كلام ههرادا ت راتخ یر ره

  قثیه هقفتم تاموکح
 رادا هبصقو رهش ۵۲ هقشب ندنو .رلرو دیا

 4 اها نبرب ره ندرلن و «بولوا لال ه هلقتسم

 یهدنتسمو كنواو «ردبا باختنا سیر ررب

 ۱ .ررونلوا هرادا هلیتفرعم كنم

 اتموق ٩ یغیدلوا یسقنم تباتس رام سفن

 «هتس۱۸۸۰ و یرلهیعطس ةحاسم هلیسیماسا تل
 زدنا جور یرلس وفت هروک هنقیتسناتسا

 اهارادقم  هرتمولبک مبرم هناتیموق

 ۸7 ۳۷۳ ژوابآ
 ۶ ۳ دارا

 1:۳ ۲ ۰۷۷ ور

 N ۹ غ وردو سقاب

 ٤ 9۳۳ هبناراپ
 ۳۹ ۳۷۲ سراب



 EU 2 ی تیم تاک یا نت ی
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 ا ٤ ANT ا جم
 یلاهارادقم هرتمولیک میرم هتاتیموق | یلاهارادتم هم رتم ولیکم ب رم
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 ال یار ی لاوحا ۱۹۲" ۹۰ ۷£ دارغا
 قرت و (انونا) و یا همزا كلر ۳° 1° o ۰ ارتش
 (چاد) نالوا نونظم یشیدلوا ندتماوقا نامرج ۳۱:۳ RAR ینوشوپ سا ایجاد .یدیا دودعم ند ( ایچاد ) قرط ٩۸۷ ۰ ۱۳ ۳ نوق سيقتل وس سيا تا

TITANی 1  eVندنتهج برغ ۰ یدیا نوکسم هلراتیریلیا لالوا مم ۳۹  
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 ناتسراجمرلن وه .یدراشفل وا جارخاو درط نداروا | ۳ ۹۸ نر ندنفرطییشحو موق راتات مان (نوه) ندیا موب | ب۳ Er هنل و
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 | راوالسا ًابقاعتم ید هرانوبو ؛شعا طبض قکلع
 - ۷ ۷۹٩ .یدیشمالشاب هکلیا شرت راراغلب و

 .یدشعا اما نتلود در راوآ نالراش روهشمهدنر

 رخ یکتا لاروا_نالوا یریسا و
 هدنلحاسزیکد هرق قرهنلوا درط ندنف رط راک مو
 شمل رب هدنراهرآ یرارح ( رند ) هلبا ( نود )

 ۸۸٩ یعوف راتات رب رکید نلسد (راحم) و نالوا

 هنوطو (اسیت ) هلزواجحم ینسهلساس تایراق هدنخ رات

 | رارخ مساو هاشم هنیربلصا نطو هدنرلیداو
 ۱ عیطعلاب هدندورو دا را E ؛قرهلوم

 نالوا شما بیقعت ییربرب «بویلوا لاخ تکام
 كنبرلموت راوآ نوه «توغ «تاک «نایبیلبا «جاد
 راراجمو ؛یدروینلو نکاس هدنکاع قوسلا ةيق
 ییترثک اهد «بودبا جازتماو طالتخا هلرلن و هتبلا

 راراجم هلیتبسانم قوب مکا موق درجم ابو قتلوا
 رلن وا و ؛شمرب دتا لوىق یی ران اسل یدنک هرلئوا

 - راوآ لرل وه صوصایلع .ردراشعثالراجم یغد

 یهیاشم تان ران اسلویرلهیسنج تبارف هلرارام كر
 هدنتیعم كنبرلناخ مان (سولآ) رارام .ىديا راو

 هامل ا ( دابرآ ) یغوا كبو «بورک هناتسراحم

 شلاق اراعا «دردبا قاشا هلروطارعا
 هئسب دنک و ؛ شل هنتعاطا تحت ی هنلتخ ماوقا نالوا

 یحثوا .یدیا شلرو یلاونع یسهقود هیراغن وا
 هدننامز كن (اسیک ) نانلو هقود هدیدالبم نرق

 «بوالشاب هکعا لوخد هناتسرام یانابتسرخ
 لوبق يهذموب یسیدنک نافتسا جرب یلغوا كنوب
 ۱۰۰۰ و ؛شمر دتا لوبق ید هنسهعش « هلبا

 ناتسرا نفط باب هدنسب دالبم خیرات

 .یدشفلوا ادها جات رو «شلرو ییاونع یلارق
 ربو ؛ شعا مار یراراغلب هلراوالسا نافتسا موقص
 كيو 1 شما عضو تاماظن و ناوف قوح

 روهظ تافالتخا قاط رب هداني راراح هدننافو

 هد ۱۰۷۷ سالسیدال یجنرب تابه . بودا

 هنووالساو ؛شلوا قفوم هماظتناو شیاسا *هداما

 ( نامولوق ) ینلخ «بودبا طبض ییاتسناورخ هلا

 هر هدهنطنطست .یدشعا ءوالع هدیبهچالاد

 «هدقدلوا لارق ۰( الب ) یصچوا نالوا
 هسنارفو «لاخدا هنت کلم ی یتیدمو لوصا 4 رامور

 ینهتبرکرام یمهریشمه هات. وکوا بیلیف یلارق

 شادیا

 !بودیا لاعاپ وا راع رالوخ« هدننامز (الب) |

e 
 هرل (هناتیهوف) یناتسراجم .یدیشالا جوزت
 ها یعنشب ایردنآ یعکیا ۰ ردوب یخد ندبا
 تازابتما فاط رب هاکدازو ؛شچآ ینیرنس بیلص

 نامرف رب راد اکو هدنخرات ۱۲۲۲ ۰ بورو

 درد یلغوا بیو .یدباش۶ا رادصا صوصخم

 توفو رب عج هدنرالا دل رالارق س ندنو

 لالو هلا ایردنآ یحچ وا تا ءال اق

 Exe ندنو . .ردشلوا ضرقنم هد ۰١

 ؛بودیا ذاخلا لوصا کا نییعن هللافتنا یب رللارق
 © بقاعتم قدی ندن ران ادناخ هربواب و ناتسهح

 هلکعا تغارف رلنوب « هدهسرلشعا باختنا لارف
 شب هلاکت كسافينوب یجزکس یاب ہد ۰۸
 (تربور لراش) یسهداز دیفح ندنزق كنافتسا

 جلود راحهدننامز كلو .یدراشعا لوق هغللارق

 ا «بولوا لصاو هنسالاب جوا تبوطسو توق

 ۱ و «هیجالاد ع تاور هغد ندیاتسو

 | ۰ (لدرا یی هیناولیسنارت «قالفا « هرم
 [یول)یجنرب یبغوا تنو .یدیا مکاح هناتسرانلبو

 زات ھا و ؛شعا طبض ید ییهیسور لزق
 ۶ .یدغشنلوا هلاحا هنسیدن؟ یخد یفللارق
 > هنسیدنک هدنفلارق ناتسراحم (هرام) یز

 1 وطارعاو یار غرودنارب نانلو یجوز ؛بولوا

 رشا كرست هتموکح یخد ی (دنومسیه-) یلغوا

 رشا مایق یاکداز راج هدننامز كرلنو .یدیا

 وس جاقرب «قر هالشاب هضرعت هناتسراح رلبان اذعو

 اسالسبدال یعنشب .یدرلشلوا لئا هتیرفظم

 اث تقو زارب (داینوه) نانلول ییصو هدنتوابص
 1 تام) لغواو ؛ 8 رولت هديا تمواتم هنس هطسا

 اهن | لارق هدننافو LN موق سم (نوروق

 ناتسراجم «رارب هلشیاسا ما موق ص < .یدشفل

 هدغروبسرپ «بو دیا یم دخ هنسدق رت كذ راعم

 -م و «ش

 وا

 یدشعا هناطتکر هدهدو و نونغلاراد

 انوا باختا لارق هد ۰ کت ندنو

 : هلا ) سالسدال و) یک کیا لارف ۳

 ایقرت 7 تی ەناثع تاحوتف هدناتسراحم یول

 ا ینوناق هد ۱١۲۹٣ یسیجنکبا «بویمهلوا
 وتقم هدنسهراحم جاهم هدنرفس راج تیاخ نایلس
 ۶ ی هیظع تیرفظ« و درابلنافع .رد هلوا

۳ 



 بقاهتم ینو «بولوا یفوک مام رب دلو نوجا
 ندفرط رب و دنانیدرف یسنرب ایرتسوآ ندفرط رب

 -مدا یغللارق ناتسراجم واز ناژ ندرهدوووو
 یلاعش برع تناتسرا یسجر و ؛ شمشيقل اق هن

 « هدهسیا شا هدلا لدرا هدیسیعکیا «ییممق

 یر دل رایلنافع یمطعا مست "كناتسراع
 طب یا تاحوتف یسهیلخاد تالا را
 . یدیا هدقلوا ب>وم ینسمراو یرطا اهد هکد تیک

 و یرېش ( نيدو دوخاب) هدو نالوا ی زکر
 یمظعا مق هکاب و یسونح فصل كناتسراع

 ندهیمالساو هبناف كلام تدم برق ههنس

 ۔وویوو رو هلنازایتما شب ید لدراو ؛رددفلوب
 كنة اقع تود یقرهلوا هدنسهرادا تخم 3

 نالاق هدنجراخ هسافعدودح .یدنا هدنتیعبات ت

 "هرادا و هلنازابتما ضعب هد :E ت ا

 هان ابلب وقام كيا: هليط رش فلو كا راك
 ناتسراجم هد ۱۱۸۷ «بودبا قیدصت ینغلرادمکخک

 هدننادناخ غرویسباه كنایرتسوآ ارا 4
 هلا ایرتسوا هد ۹ .ردرلشعا لوبق یی

 )2 چوولراق ) نانلوإ دقع دن هساقع 1

 ك: اتسرام یرا ہدهاعم جو رازاب هد ۱۷۱۸ و"

 راراجم ندتقو وا «هلک2ا باجما ینکرت هبایرتسوآ
 یی (هزرت هرام) تح «بولاق قداص هنادناخ ایرتسوا

 فرص هنسُعا توق دادرتسا هل ساخت ندل الععضا

 را راجم هد ۸ تین . ردرلشاوا سا رراجم ۱

 لالقتسا دادرتسا «بولوا رازب ندنمکحت كنرلنال]

 (توسوق) یرلسیئر «بودیا مابق «هلکمشود هنسوه "
 باف «هلبرادتقا و تراهم كلاحر یک ( هقالق )و

 «بودبا دادقسا ندهیسور ایرتسوآ «نکیا راشلک
 شا مار ییرلب دنکه لبدادما كب ركع سوو

 1۸٨۱ «بوع وط هدرمت تح تقو قوح ء«هدەسيا

 هنر دن ک ینتقاط رب كن راهعدق تازابتما هدنخشرات

 سلاح هم را هني رب دنک هد ۱۸۱۵ ؛ شا هد

 ۱۸۷و ؛شمریونقح یییکشت اکو تیهو ناثوعیم

 قتلودناتسراحمو ارتسوآ هدنروص ییدذعش هدنخشرات

 ناتسرام یروطاربعا ابرتسوآ «بودیا لاکا

 ۔وزرآ راراجم لهجو وبو ؛شملآ یخد یناونع یلارق

 یش رب یخد ایرتسوآ «هدلاح یرلقدلوا لا هنر

 تقادص كموق رب روسج هلبوب هکاب «بویغا باع

iا جم 3 ۱ ۱ جم  

 تکی و توق اهد تاق رب ندنطاترا هصولخ و

 .ندشعا سبک

 یادتبا هلیسیماسا كنب رارادمکح ناتسراح

 :ردینآ هجورب یخراوت یرلتموکع

 ( یسهلالس دایرآ ۹ (

 (ىسەقود ناتسراحم) دابرآ

 ناتا وس
 سوسقوت

 اسیک
 ( لارق ) نافتسا ىج رب

 ( یهنالآ ) ورتپ
 ( یعدم ) ابا لئوماس
 ورتپ اینا
 اردن یجنرب

 الب یجرب

 قاتما یعچ وا

 لافتس ایج در دابروز هلباسالسی دال ی کا

 ال یصچوا
 كيرا
 سالسپ دال یخ وا

 بردن ۲ یجکیا
 الب یج درد

 ( ناموق ) نافتسا یهشب

 سالسیدال یجدرد

 اردن یوا
 سالسسنو یلارق ناتسهج
 نونوا لارق هربواب

 ( یسهلالس وزن ۰۲ )

 تربور لراش

 ( كوس ) یول یجنرب
 هبرام ی رب



 لراش یضکیا لیلوپان

 ( یسهلالس غروبعکو .۳)

۱۳۸ 

 ۱۳۸۹ دنوم

 (یسهلالس غووبسماه كنارتسوا )٤.
 ۱:۳۷ تربل آ
 ۱۳۹ تازلا

 ( یسهلالس نولک اب .۰ )

 |ا ۰ سالسیدالو یجرب یلارق ناتسهل

 ( یلادناخ ایرتسوآ ) ٦

 ۱:۰ سالسیدال یعشب

 ( یسهلالس داینوه ۰۷ )
 ۱:9۸ نوروق سانام

 ( ینهلالس نواکاب كناتسهج ۰۸ )
 ۱:۹۰ سالسدالو یعنکیا

 ۱۹۱۹ ین ول یعنکیا

 ( یتادناخ ایرتسوآ .۹ )

 ۱۰۳۹ دنانندرف یجنرب

 ( یراروطارپعا هینالآ رئاسو )
 وش « بولو A FE ۱ یزاحم ها ۶ تولوا ندسامش نارا ۰

 يراد اهتاس مس شتقک
 نم نتفک ز دش هجثر شرطاخ

 موکیم فاص و كاپ یس
 نم ندرکب ما هتفک طلغ رک

aندا لسلادومسم ن  

 و تم 0 ۱
 هلاهرس رب هدنتفالخ نامز ك(هضر) رم ترضح
 لج . یدیشقا حقو هرصاحم ىنسهبصق ( جو ز
 «بوئاو هدنفرط (امضر) هشیاع ترضح هدنسهعقو

 هب رام « هدلاح یفیدلوا هدنتیعم ریزلان هتلادیع

 .وا لتق هدهمداصم ر نالوا عقاو لوا ندهیظع

 .یدیشلکهم السا لوا ند دلام یردارب . ردشفل
 ری

 0 ی

 ام هجرتلا فن ا «بولوا ندهاهخ

 «بولک«مالسا هرکص ندهکم ج۶ .ردبردارب كعش

 هدد هو لج .یدشلوا نکاس هدهرصب هدمب

 .ردورص یغیدلوا لوتقم

 شر ۵ كیاوریق هدهیق رفا ۱ ۳
 ةاط را ن رس ¢ تولوا هبصق ر

۱۹۹ 

 ؛لتق ندنفرط ناخ دواد یمع «هرکص ندکدروس |

 : ردکنوا یابر وش

2 
 ا (O هلغلوا شلدبا جف ندنفر ۳

 .وصحم نارفغز هدنفارطاو « یغیدلرا فو رم یخد

 یالق «ریمد هدرلغاط یکمدنبونجو هلنلاوب كنل
 ك رلشاط نم رکدو كنب ران دعم شموکو كنسهدرم

 هردروطدم هدهبرعبتک ینیداوا روهشم هلنردک

 فورم ەليا ( مولایدم مولتساق ) هدننامز رلیلامور

 كوي فورعم هلیسا ( هنام جرب ) مولا «بولوا
 ؛؟ردهدنلاح هرق رب و هدنتلاا هنیطنسق كرازجو

 درحم یاذح هووا و هک «رولبرو هب هو وا یهدنف

 4۹۷ و ۱۹۱ ؛بولوا عفت ص هرم ۷

 ۳۳ تغاط ی یا 4 کت هرتم

Iثح ندرلن دعم و 3  

 ۰ روبغل وا

 .اشم رصء لا ( ۰ ۰

 من دنسارمشو ابدا ریه ۱ لاملس نبدهاع
 یغد هلکغد ( طابخ ) و ( میرلانا ) «بواوا
 ۱ ماھ مان راز اییع نیسلا وا .ردف ورعم

 .تافو ه دنخ رات ٩۷ ۲ .ردراو یناجاهمو هیعاشم

 : ردندنراشا*لج تی ییا وش .ردشغا

 هادخ نم تملظن یظو
 هضیضعس صاصقا تذخا

 1 ردب هدنخم را ۷۷ «بولوا ندنکولم یسهلالس

 ِ- اک هنس چوا 3 ؛ شلوا فلخ هلوا هاش دم

 .یدشفل وا طف ختو

 شب یفا هجورب ندنسارمش سرف | ی
 :ردیصلخم كنيدك) <
 ندارعش ریاکا ( یخرسنیدلادج ) یسیجرب
 هردش اتأمن هدناسارخ «بولوادودعم ند

 ارت هراوخ وخ مشچ هلال لد نوچ یا 4

 ارت هراکمس لد نادخزود نوچ

 یرینپ یرړکاچ ارم هک دشاب
 ار هراچ یرک اچ ز دوز رخ



 دقود غلب  نسکره مد تی
 وک نم داهب مدنام نارجه نازخ رد نم
 هدرک شيع و تشکلک 4فد عاب نادای

 وک نم راب هک نالا ىوفع دج هراچب

 و ( نیدلادم ىضاق ) یدعجوا -

 تب وش . یدیا ییضاق (لوفزد) ندشیاو ۱
 ؛رد دوا

 ارتایرک كاچ مسن یشوپ هدرپ رکفب
 3 ارتایاع مز نیا هیج دا ارچ مای كع

۱ ۱ 
 .الضف ( یوسن یاسا یدف ) ید ج 2
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 *لج یعابر وش . یدبا یل( هنېم) «بولوا ند

 :ردندنراعشا

 یشاب یضاق قذخ نایم هک یهاوخ 1
 یشاب یضام هک یهک یاب قاب 1

 رک | هکن کن انچ مکح ادخقلخ ب

 ِ یار ۳۶ و لو 3

 ی هدر *و دیصق E قدا .دلانیز

 لزانم » » كنب راصنا هللادبع هحاوخو ۰ شتا سیخ |

 :ردکنوا

 دننارکن ییاج ون دق زج هک نأنآ 1

 دننا رظن هتوک هچ دننارظن هتوک

 هلودلا رخت نب متسرباط وبا ( ۱ هلو دلادص
 7 نسح هلو دلا نکرن يلع 1

 « بولوا ییز کس كنکولم هبوب لآ ( هو
 فاخ هنبردب هدنتموکح مج قارع هدنخشرات ۷
 .یدیاش آ هنفرصت دب ید یاسارخ و شل

 یهدلاونامز یخ رب «هلغلوا یدع هد و هت

 هلوږلادح . یدشغا روما ؟هرادا نواخ هد

 دلت 4۷۰ « هرکص ندکدروس تموکح هتل 8
 هللا یون نغ دوم ناطاس هدنیرق ( یر ) هدنخر

 ۳ هنیلا تدنکتکس لآ قایعو داسا

 .یدشلوا ر زو هناذ وب انس ولا ریش ےک

 ا ا ن ییا ت دچا هتلادبع وا (
 .E هاد هدنخ رات 1۰۲ «بولواندارهشو ابدا

 هدقشمدو ندیرنشاکو ندنزالان رکب وا هددادف و

۴ 

 | هلکعشود رسا « بولوا بولغم هده را کیدا

 : ی دیش وس یب هعطق وش نالوا ندنراعشا لج |

 2۶ | ندالع ریهاشم و هوم ن نردلاجاتو یوا

eلر د ج ۷ د ج  : GRك م ۱  

 شلبا سیردن هدبزایق ةسردمو ؛ شما عاتسا | قوص ( قوم نیدلادج ) ییچکیا ج
 ,یحاص لوط دب یخد هد یفنح هتف ۳ :ردکنوا هعطق وش «بولوا تاذ 8 برش

 دوس کیا .ردشغا تافو هدنخرات ۱٩۷ .یدیا

 ..ردراو یرامعشا ناود بلا ص هرزوا دلح

 :ردندنس هل ار راهش ؟لج تب کیا رب

 وش

 یلا و دعبلا 42۱ نم هل لا نغ

 رغثلا و دئالقلا رد اهل سیلو

 ارش حاو را رارمسا ىلع تاغا

 رسالا دصیقنم

 ديوس وبا دا ول | جات ) 2

 ( یذاش ات ۱ یروب نردلادجم

 حارفالا تذفناو

 دالوا ؛بولوا یردارب كني وبا بدلا حالص روهشم
 داون هدا رات هه .یدبا یکچوک كا تب وا

 » هدن کیدا هرصاع یاح نبدل'حالص .یدشغا

 هرکص هنس رو ؛شفل هراب ندنزید هجرت بحاص
 یردارب . ردشعا تافو هدیاح هدنخشرا ٩

 و ی .یدبا لاو هدباح ندنفرط

 کیا وش . ردراو یراعشا ناود بت «بولوا
 : ردن دن ر اهشا*هلج تب

 بهشا ىلع برغلابتاجنم ایک ار هقشعا نم لبقا
 برغملا نم سمشلا تقرشا العلا اذ اب كناعس تلقف

 «بولوا ن دن رغم ۰ |

 .اونع «یناعلانیع» ید واج نیدلادجم

 .ردراو ین رش ریسفت رب هل

 REE مالسلادبع ندلادح م السل دبع » ] |

 ۳ هل روس تعحاص همس

Eb(ےھاآرا ن دعسا )  
 ا

 ؛ یدیایناود *یشنم كنبحاص لبرا «بولوا ندن
 كولم هلا هصوص# ترومام ند فرط تو و

 كرصنقسم هفلخ .یدشفلوا مانعا هلتاعفد هنبدنع

 «هدزفیدقح هي هفیلخروضح «بولب ردنوک ید هناي

 ماقلا اذه ةبیه ةلالح

 مالكا مع ۶ ربح

 افق هب یجاشا ناك

 مالسلا هيلع ىنلایجات

 ندنارا ءا رهش ریهآشء

 (یهر) و (دجم) «بولوا | رکمه نیدلادج

 لدام ناوریشو «بولوا لزاریش .یدردبا صا



 د ج م

 هاش تاو بلو راو دلا دلل
 اف ناکبانا ۰ یدیا موادم هباربکو نیطالس سلام
 تب و هجون كنک:ز نا دعس رکب وا ندسر

 ارعشلاكلمو .یدرانبوا هلواطرار امناد ؛بوازُ
 یزارش *یدعس حیش . یدشلوا لمان هءاونع

 هرکصندنطل-: كرالوغم . ىدا رصاعم یخد هلا

 1۸ ٩و ۲ حلوا یدلاو زاربش ندنفرط راخ اقا

 . ردشعا تافو هدنرلشاب ٩۰ هرات

 5 یدم.الک ۲

 .ردندرامشا*هلج توب کیا وش «بولوا یناوهد رص
 دیم مرچ هبا

 يفل هجو «بولوا كعد اهاوچ

 رتخ هلو ماک ده
 رباد هب و مار مدد ر کرم لرد هت

 1 نم اب هاس ددرک هارمه يک

 ریارب بشاب دوب نع زور وچ

 ۱ ؛ شماشاب 1۳ 1۳ «بول وا

 ؛شمرک هکارتایز هدنرم رخاوا . ردشلیا حدم

 هعطق وش . ردشعا تافو هدلصوم هد ۷۵۳ و

 :ردندن راعشا *لجح

 هق رافت نم یراق

 بصنلا ف دشرلا قالت بصناو ضرالاف

 تسرتفا ام باغلا قارف الول دسالاف

 بصي مل سوقنا قارف الوا میسلاو

 تلیاخاقا ندهیاعیا كولم ۱

 كموترم « بولوا ندنلاجر )
 .اوخ ناود بحاص هدننامز دجا ناطلس یردارب

 ربزو هنر نوا هرکص ندنلتف كدلا سعت هج

 اضوع دعت

 لتف ید و هد ۱۰۸۱ ند قوجو ؛شلوا

 1 .ردشغلوا

 ۔رصتم روز یکیدعشو هدهریزج | ا
 .اس كتنره ووا هدلخاد ییلف] ۲ ۰

 ندنساةنلم ییاچ خو هدنسلاعثینم راسی لح

 « بولوا هبصق رب رومصمو لزرک هلبتفو هدیراقوت
 یهدنتسوا و ؛ یدبا راو یسشراحو رازا كوس

 كنب وج توقاي .یدرومنلو هءاق ر هدنرزوا ف هبت

 .ردیارخ مویلا ۰ . یدیا روم“ هدنامز

 ا نا ن دوم-م ) 3
 ندنسارعش یرعه نرف ید ۰

 . یدیا ندنمهبصق لدحم نایبلا فنآ «بولوا

3۸ 

 د هلعسا (Magdala) هلادغم كتو دوره هدلاعو .

 یکیدتبا |
 هلادفم هلیتقو یخد هدنسیرف لحاس كنلوک |

 یدجم) یرکید- .ردشفلوم هدیوبن بانج تیعم

 « بولوا ندنیسردم |

" 
 و

 1 نالوا شلرون یمن ندنباج نمدنفا (ملص) ۱ یرل هبحدم قوح ه دن لداءلان تفرش 3

 ۹ حج
 كما هچرتلافلاس بنام هلیبقل طايخ ۰ ردراو
 / وش یمنی دا وا شلیوس ه دن نایلس نب نیدلا

 : ردندنرامعشا *هلج تب یکی

 ین ذاا قاودا و هنع ترس و

 هنقرف مانع نه قرفاو هيلا

 هب لولا و یمقسمظع ن» تنک ول

 لا هتربا مرخ ىع قاض ان ًاطیخ

 . یس هماق هد رق هلمر هدنيطسلف |

 توقاي یخیدلوا هرفر نیدم ۱
 كجو یو كسولطب 4 بودیا ناس یوه

 ۳ رو رتسرک هدنکی دا فب را یک هروم*

 هب الدحم

 هربط ت.ردنا اضتقا قلوا قیم كرهش

 ۰ زدروک ذم هدل-هجما « بولوا هبصق ر هلیعسا

 E كجوك هلیعسا ( لدجملا ) هدلاح یکیدمش
 . ردهدنلاح

 13 یداخ تیاذ کیا ند هباو

 ۱ ( یرمفلایدج ) یرب « بول
 هدارع یلآ کد و هدنسانغ یناطصم ی ی هک رد

 | یدچب

 یوم ولا ررهش» هک ۰ رد (یرهشالا سیق نب
 .رديردارإ گنب رمشالا

 زن اْغع 5 نوا (دم

 .یدیشلواكلاس هتاضق كل هدمبو لخاد هسیردن

 رب هلیاونع « همش » .ردشغا تافو هد ۹

 ردکنواتب وش .ردراو یرامشاضمب و یسهلاسر

 وب هدنامرد قشاع یدارقو ربص زوشمریو
 E فا هک a2 را داکوع

 ( یدنفا - م هدازوانم

 ر ۳ ۳ ۱ یدجب
 د ۰ ردیل هسورپ اد ۷

 .ردشعا تافو هد ۱۱۰۱ و ؛شلک اند

 در ی وآ علطم

 ی ردآدا كزات روروا مد ندقح نوع ماقم
 ۱ یف رداوهرپ ندلزا ات دهاز هعاص لد یه

 " ندهباص .( یولبلادایذ ن )
 1 [لوسر یلتق هدنسا نعردب «بول ۱ ردچم
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 هیربن دز اح یسیدنک «هلکاکت سار هبیرتفلا
 «بولرایضار موق ص 6 هدهبیاشقسبا كمرو وک

 «ندنکب دتسیا قمراتروق یخد ییشادق رآ یهدنناپ

 ندنفرط تماصلان دبوس ثراح هدنسهعقو دحا "

 یغیدل وا ثراح موق ص ۱ ددا دېش ۱

 «یرذحنوجاقل ا ینماقتنا كتب ردن درعا « هدلاح

 حفو ؛ شّعا دادنرا « بوجاق ههکم «هلبا لتق
 ىلتق كرذج ؛بولوا مام زارکت هرکص ندهکم "
 .ردشلروس مادعا اصاصت نوجا 1

 تیاد کا ندا هک ۰ ۰ 1

 ۳9  ردیق ۱

 هرکس ندمواع لع ( د )
 ندهرظانمو هثحایمهلا العو ؛یدشکللخ هننروعش "

 تحم « هدهسیدرالاچ هلغ اشک ا بوج لا
 . یدرالشاب هک وس قو اص قوآ اسم هدنسهرا

 : ردندنرامها لج تب وه
 دنام هچاب هم نآ نادندو بل

 دناد هناد 2 رپ رب یدنقوچ

 «بولوا یزبربت ( د ازریم ) ییکیا -
 یجرب نوا ۰ یدبا یعاش رب ملاعو برشم قوص
 « تاج هار هاش » . ردشماشاب هدیرعه نرق

 هلج تب وش .ردراو یهموطنم ر هلناونع "

 :ردنرامشا
 کت مدح هتعط زا یتاوید ككرت
 تسه ینارع نماد دوب كنترک رهش

 یرعه نرق یحچوا نوا كناتسدنه -

 . ردصاخ كنیشکی بیا ید ندنسارمش

 .ازح هک «ردفامرا ر هدهشرفا ِ
 ا ا

 ندرلغاط قانامرر! نالوا یعافترا هداز ندهرتم

 قوس « قرەقآ یرضوط هیلاعث قرش «هلنامن "
 رازاغورب وصت نایاشو راط قاط رو ندنبرق سرحا "
 عطق هفاسم كلهرتم وليك ۱۰۰ «رورلاب ندنجما 3

 وا هت « هلا لوخد هسنو « هرکص ندکدتنیا

 « ناب رج هدنجا یداو رب تانمو او هدتماقتسا ۱

 رب رکید ندف رط یا هلبا ( كالم یداو ) ندغاصو 2

 «كرهدبا قش ییهووا رب تبنم «هلا ذخا یاچجاق

 ندنسیلاعش ب هرتمولک ۲۰ د رک سوت
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 ر ج ۶م 2۱۹۹

 ولا ) یهدنربارخ یعیدق رهش ( هقیتوا ) «رورلاب
 ( طلاراف ) ندلوق یکیآ هددنای یبهیرق ( رطاش
 یکیدرب دنا كرن ید لوکو هک «رولکود هنلوک

 عم « بولیرآ ندزیکد هلدس رب لکشتم ندرلموق
 ۳٩۵ یسارحم كره ۰ ردنا طالتخا هلزکد اذه
 ۲۵۰۰۰ یسهضوح «بولوا هدنغلن وزوا هرتمولیک

 هدنراسوم روما .ردهدنتمسو هرتمولیک میرم
 «هلغلوا قالو و زآ نزا .بولوا لو ییوص

 .دنبا موق و روماچ قوچ كب .ردلاص ريغ هرش

 یءدتهج وا كسنول یسهمکیرب كرلنوب «بورپ
 یرپنو رلیلحاتراق . ردشعا ریغآ یلیخ یناحاوس

 راردبا همت ( هدارماب ) رلیلامور و ( طاراقام )

 هساسا ر كن رضاح مسا هلمسا یکیا و .یدیا

 . ردناباع یغیدلوا یتیم

۳ 
 (نسحناطاس نب كہ یلق یفترص ) یسیجنرب

 هدقلطاطخ «بولوا ندنسامایربتع كرت ولماش

 هناتسدنه . یدیا راو یراهم ید هدرق سومو

 تافو هداروا هدنخمرات ۱۰۲۰  بودیا تلحر

 مچ یراعشا یدحوا ی هرزوا قیصو و ؛شعا

 تور تک کا ندنمارمش سرف

 7۰ ردمصلخم

 در که تب وش .ردشلیا بئرت یاود هلبا

 مدح ون نادنزب هنایغ هنوک ناز
 تسئادن ریدقت و هک ۱ دشن مایاک

 «پولوا یلریمتک ( هتنادبععیش ) یسیهنکیا
 تس وش . یدنا یورو گان ریمثک ماسم میش

 هک وآ

 دزیخرب داد یرقز ییآ نچ یوس رکا
 دزیخرب داژآ و رج ون یالاب مظعت 

 كناتس دغه (نیسح مالغحش) یسیعچوا -

 تنیقشع ندلاهیجو جش «بولواندنرهش دابا مظع
 :ردکنوا تب وش . ردیردب

 لا غیت مخرب زاونب
 اظ غیرد نک بآ زا

 «بواوایریمثک (دم ازریم) یس درد --
 ها کا تب وش

 وش نوریب :ریعشک ٌهضرق زا ریت وچ مرج ای
 نا تسكنرف دون نایمرد ناکرزب یاب رک هک

 « بولوا دز ( دم ازریم ) ییعشب -
 كارلا رک دن لناونع « بالام اف 2



 ل جم

 ردکن را تیب وش ۰ یدیا تایحرب دلد هنفیل أت خ رات

 9 ۳ ا
 دف باج ر قاس فک رد

 باتفآ هد رد تس لیهس

 | یر
 راپ هک دش یر هکناز مریذپتنم نونجزا

 اب و تستفر رظنزا

 یکیآ ندا ریش ناتسدنه
4> ۱ ۰ 

Ozرد صلع تباد : 

 ا ¢ بواوا ندنسارمش نارا

 :ردکنوا تب وش . ردیللسد

 زونه مراتفک مرک وا

 ۳ رالاس ناو ؛شعا تأشن هدرص «هدلاح ینیدلوا | ضد بز ییعد
 . یدیا ندنسهبصت (وجاح) ندنافاضم رویناک

 . ردراو یراعشا لاد هدنرناسل ودراو یسراف

 :ردکن وا تب وش

 اد یناک توقای ون لعل كنر تخوس ترسحب
 ار یاهفصا مت ونیوریا تخاس نایشپ

 نب ناخ هتلاةتصع یولوم ) یسیینکیا -
 بک « پولوا یلسرانب ( ناخ رداقلادبع یولوم
 ردنا ترب وش .ردشعاتافو هدنشاب

 مظع بارطضا تسار كلف ناکراتس
 دنبنح یرای شوک رد هک مر ناک

 قاپ كنتلود هیاپسا مویلا | رم
 هسل دیا هش رهش دیردام نالوا 42

 «بولوا مسا یربکدریو كرلب رع هدنامزیراتک اع
 رمن وبا ) ندابدا .یدیا هبصق رب كچوک تقو وا

 «هلذلوا یمأر طقسم كن( یسقلایوم ن, نوراه
 .یدیا فورعم

 بولوا ندنس ا رەش نارا ا

 هلسر ایم یهدکآ دلم هدناسارخ ید ۰

 ینکیم شیورد نم رہ مشچ هک هک ره

 ینکیم شیر اح ناجو یزکیم بل

 كنيشك چ وا ندنسارەش نارا

 : ردیصلخم یبلجم
 یئاک مشتحم الم ۰ بولوا یناینصا یسیجنر

 یجب نوا « هلتلحر هناتسدنه .ردندنسه ذمالت
 ۰ ردشع | تاف و هدنکد هدنلئاوا یرعه نرف

 :ردکن وا تب

 تشذک ردامزا دوب یالب اجره ناهجرد
 تسام لائدرد هیاس نوچ وکړ ت ربغ

 همطق وش « بولوا ییناسارخ ینیحکیا
 > ردکن وا

 ارام هدیدز ماد

 وس

 لصاح تسلد نوخ
۱ Or A لد و هدد تسدزا جادعرد هک لصاح 

aکا مجیب رکن آ رق هدندهه دل نمدنفا ( ملص )  

NS 
1 

۱ 

 :ردکوا ۱

۱ 

 هللا یوبن سا روک دم دص“ هدمب ؛یدرالیق

 .رارضلادعم هلتفو مدآ و :(هضر) مظعا قوراف

 ۰ کا نیع هنفیدلوا رببخ ندنرارسا كرلقفانم

۳:۲۳ 
 ندرک رد تبحم هشر

 داتف رخآ لوا

 تدا را

 لکشم

 « بولوا یلتاره ییهچوا --

 ره

 دوع ناسآ

 تب وش

 دنکیم ربرس تسود یوکز یدرک نامز ره
 دنکیم رس رب دلاخ ایت هداتقا مادک ۷

 " (یوزحنایشرقلا عیجنب -- یلاملاوما)
 « بولوا E ءاهقف هاشم ۱ لجم

 1 لا دنس هبصق (فوسرا) یهدماش لحاس لصا نع

 ۱ «لاصفا هد ۹ « بولوا یدطاق رصء هدننامز

 «راخذلاباتک» هدهتف .ردشعا تافو هد ۵۵۰ و

 .ردراو یبانکر ریتعء و لوبتم كي و لصفم هلساونع

 .یراصا الا صام نا ةبراح ی ( ۱

 هنلالوسر و ند«اح ( یسوالا

 | ندهرکنآ رق ییدتبا عج «بولوا ندران دبا لغوت
 . ردیورص یفیدلوا صفا هروس کیا ر زکلاب

 یخد هجرت بحاص « بولوا ندنبتفانم یردب
 زاغ هدرارضاادصسم هلباضاو هلکنوا هدنکلعک

 كم هدقوراف بانح تفالخ : یدیشلدیا قارحا

 « هدقدنلوا ثم ندنسعا تماما هنموق یدنک

 بحاص «هلنهروس «هردشعا تماما هرلتفانم هد
 6 هدلاح ییدتا ماود ترک روح-4 هجرت

 ی-هداز رداربو یلفوا .یدیشا ریو تصخر هنتماما

 .ردرلشغا تاور ندنسیدنک

 ۱ ۳۳۳ دید مدنرملا درز

 E كضابرو E ۱ هم

 .نم و رلهحنابو غاب «یرهلوا هدنسب غ لاعث هرتم

 بست رب ءدنجمآ كند رب .مساو نیم هلامور
 هدنکلکسکوب مدق ۳۰ «یدلاما ۰ ۰۰ «پولوا

 و یغدنخ ولع هللا وص هدنحراخ بیو «یروس
 . ردراو ی.هملق کاح ههووا نوتو ههبصق
 ۱ كرلماهو < نکا یزکم كنم راخث ریدس هلبتقو

 توقا .ردشغا باف یتزکرمیرب ندنس هبلغ
 رب هد یداو ندلیذم دالب هلسا و یوه



 ؟ ردیمرپ یسکیآ اب . رودبا ناس ۳

 یهدنسهرآ نع هلبا قارع دوس 1
ERقالطا هیاتهدو د ین هراز  

 . ردعسا رونلوا

 قشع نالوا هزبق رب ودزسا لیبل ین

 لا هنلادبش و هلسهقالعو | و

 ك ( حولم نسق ) نالوا شک هنمکع هناسفا
 .ردیم وهوم صخع۶ تان هناسفا کا او «ردسرهش

 كنم لا ندنسارعش سرف

 : ردیصلخم ۱ لونج

 ندهویند قالع «بولوا یلدنقرمس یسیجرب
 تیب وش .یدیا مدآ رب برشم شیوردو هدازآ

 نردکتوا

 هناخحه دوشن نونجم نماب سکچه
 هناوید دنکت رخ شنم نونح هک

 هدطخ نسح «بولوا لدهعم یسیمنکیا

 .یدرازاب هلبلا لوصو «یدیاراو یراهم ید

 : ردکنوا تب وش
 درذک مغ بش وچ شود تقرق زا مزور

 درذک یا دود ان ون رج زا مش

 تیب وش « بولوا درج دز یسیجوا --
 روا

 تس شوخنوخ نایمرد لمسی نم نوچ صقر
 *هدرک ا شاک ليم رک | نک ماج دصق

 تیب وش « بولوا یلریمشک یسجندرد -
 :ردکن وا

 یلک و تسدب مهاوخیم راشرس یرغاس
 دوش نشور نم مزب شیورسکع غارچ رک

 یلغوا كنیقبفر نیدلالاک انالوم یسیعتشب -
 : ردکنوا تب وش «بولوا

 مخاتشن ارت نم لوا ز یدوب اقوي

 مخاسمیاض ون ی وک د هک یاقوافبح

 3 - ا ۲ )۲۳
 5 ردىلئاق كتيب وش یسع کک

 كاچ مارک وت یافحز دش ان نوچ
 هتفر نابیرک ز قشرد ون دعب هک

 لحم ران رب هدنبرق هکم هدتیاهاح اهر درب

 تی هد-هقل اید هس را «بولوا

 تسا

 «رولبروق رباب نوک وا كلدهنیرخآ ندنسیمررکی
 هبصق زر لصا ۰ یدرول وا اطءو ذخا قوح كيو

 یغنیدنا واقالطا هدهربانن «بولوا یمسا كغاط ابو

 .ردیورص یخد

 .Ra 2۷۱ ن ج ۶ 9
 كتك کا ندنسارش دا

 حج 2 ۴
 . Eر دبصاخم 1

 «تاف رع» «بول وا ندنناداس نا یسجرب

 كن دح وا ق یحاص کنارهشلادرک دن لیناونع

 .یدبا یرصاعم

 ارهلک مدوشکن رسو لد نوخ دز شوج
 ار هلصوح رکج مزانب ربص نياو نم

 - هتبب وش « بولوا لزاربش یبیکیا
 ردکن وا ۳

 تسناغفاو ها قاشع سلح رورس

 تسنایرک مشچ زیربل لای و رد

  ۱كني ثك جوا ندنسارعش س رذ

 ردیصاخم :
 لزربت هدشیور ریو یناقلاط ییجترب

 شقا تأسن هدناهنصا «بولوا
 شماشی هدناشیورد یز «بولوا ینرامم یخد ۶

 . :ردکن واتب وش

 2 ردکنوا تب وش

 ه داطج نسحو <«

 ردشعا تافو هد ۱۰۸۵ و

esنونک ۱ سفقزا نک نوریب  

 انآ رپو لاب دش هتځر ماوت روج ز-ک

 هءطق و « بولوا یلزاربش یس کیا =

 :ردک: وا

 دسریع ییصت هلالو ورس ز ارام

 زيد غاد حرط ام لد رد راهب ون یا
 تسرپ وا یاشاع ز ما هبلک هک بش ما

 زید غارچ رد رصب رول تال مشچ یا

 «بولوا یلرتسوش (-ازریم) یبیعچوا -
 هنسلاحم تنافرظو اماو ؛شاک هاند هد ۸
 .هساطموهرعاشم هلبا بوکرزرفعح «بولوا موادم

 گر هدیا تلحر هناتسدنه هدعب ردشفل و هد

 هنناسحاوتافتلا كك ذج ردغص باو كل امطارب زو

 در دجب وا تب وش .یدیشلوا لئات

 باتفا نم كاخز هزبس یاجع دیور

 تسا نملکو بآ رد رهم مع هکس + زا

 هسامآ ثكنتالو ساویس
 4° e هدنغ اخس

 كج وکر یر اض هدنساب ی بوذح هرتمولیک

 « یتکم هبدشر «یسلاها ۳۳۸۱۲ «بولوا هبصق

 هدهتفهو یناکد ۲۰ «یماجرب «یفاخ رب «یعماج رب
 .ردراو یرازاب رولبروق ینوک هعج رب

 یونج كنغاعتس هيسامآ یساضق یزوا دم --

 ین وکیجاح شموک الاعش«بوا وا ترا ند هشوک

 |یزوادیجم



 ی 6

 ندنفرط قرش بونج «هلبرلاضق هیسامآ سفن ًاقرش
 هرقل آیغدندنفرط یلونج برع «هلیغاعتس داقون
 ؛یلچ ناولا «نایاس یراص . رددودح هلیتبالو

 هلبراسا بوقمب هرقو هلشف یکی «یجالشق «ناق
 ۳۱۲ ۸ «بولوا یواح ییهرق ۱۳۵ و هیح ات 1

 ی ۱۸ ۷۰۰ هدالرلن و هک «ردنوکسم هللا ییاها

 و مزا مسقنم ه«** بهاذم ی ۲۵۹۹۱۸ ۰ مالسا

 هلا کرت ناسل یسهلج « بولوا مور یب ۰
 در یکم

 یغاط نالآ هلبا غاط هرف و یغاط رازبت هدنتهج

 . رویئلو رلنامروا شمب هدنفرط قرش بونجو
 كركج نایکود اکو هل-اج هیسامآ مبات هغامرا لیشب

 یخ رانا شب رکید هلا وص یلنازوط و ییاچ
 كب یغار وط .راردیا قس سارا ضءإو قش

 «هرآ «یادغب «هلغلوا قوچ یسهیراج هایمو تبنم
 .هوبمو هزبس هلنابوبح راس و رص۰ «یراد «فالو

 لزوکهدیرلاعم .رولوا لصاح هلترثکیعاونا كرا

 .ردقوچ یرلبررس هیلها تاناویح «بولوا
 لاب و لاب رادقم یلیخ «بولوا قوج هدیرلنافوق
 دم ۸ « عباج ه۰ هدنلخاد اضق .راقیح یوم

 ولت یافت ۲ و مالسا 1۱ ۰ هسردم ۷

 .رددوجوم
 ندرلدش یکی لاما ناغرراو عج" ندر دنکو لوح

 . ردئرابع
 كس هطخ هجش رب ود قام ه هنامور 1 ۳ ۱

 ۱ ندا هنوط هادنشنل اه برع هرتهولک ۳

 یطخ لو ربمدو هدهفاسم ال هرتم ولک ۰ د

 ۱ یک ندنس ه رام عرف «بولوا هبصق ر هدنرززا

 - دم .یدعفلوا ناسا هل رار جاهم مرقو سيس”

 ۲۵۰۰۰یسلاها هنرزوا یساشنا كلوب ریمد روک

 | یراس ندیا روهظ هدعب «نکیا شلوا غلاب هب یک
 یغک ۳۲۰۰۰ «بولتغاط ییلاها رثکا ندرل هقیص

 هرکص ندنقاملا ههنامور .یدشلاق هدنراهدار

 | تارامعا ضمب راس «بولیروق ربا کیا یونس
 .ردشمالغاب هکموس ندیکی .هلذغلوا ارجا یغد

 یرهش رق نت الو هرقاآ ]

 لاعت «بولوا اضق رب هدنغاععس ۱ تن
 سفن ندنفرط ینونجبرغ «نیکسک ندنتهچ یی

AWK 

 | یونح برغ «بولوا لهضرام یسیضارا

 ۱ یرآ

 | EE یدال مج هیلحم عيانص

 | نڼهتس وکو هدنغاعس هعتسوک )

 اع 6

 ۳ ات O ندنفرط قرش بونج «یرهش ریق

 هلیغاجس دافزو, یغد ندنفرط یلاعش قرش .هلبرا
 نالوا یییلاها ردق ۰ یزکس

 «بولوا کم ندهرق ۷۰ اضف .ردیس ه رق قلایو

 ۱۰۱۷۸ ۰هرزواقلوا درک یرثک او ملم یسهلج
 كوچ «بولوا لهضراعییضارا .ردراو ییلاها |

 قرث قارا هعلد .رولوا دتع یراک:ا كنغاط

 هروک ذم رېل یهراج هایم بورآ یندودح یلامش

 رادواچ ؛ هب رآ «یادنب :یلالوصحم هیعلشار .رزلکود

 | ترابع ندنعاونا كرلهزبس و هویم هلراخذ راس و |

 ضعب .دیلبریدشبتب هدنتبسن هيلع تاجایتحا «بولوا
 هب هداج ضاصا هدنلخاد اضق .ردراو هدیرلنامروا

 قاتعراص عون رب و هل رب هلا هعاباق رب مفا

 قوبج ندنو «بونلو یغاجوا شاط قاشوع "

 تاناویحویرلاعم .راراپاب هراسو قادرابو ی-هلول
 ۰۰(0 «لوف NO ۰۰° ؛بولوا قوح یس هاها

 و های و یک یدام ۱۸۳ ۰۰۰

 ۴ نه هداضق ۳ رو .ردقوح هدیراهود

 یهونستادراو تناضق .رولبروت رازاب یلوکهمج |
 “ Nooردهدن رهدار اريل -

 . رددو دم

 «یسی كيتفت
 .ردنرابع

 بوتمی نب دم )
 دم (یدرمسالا

 ؛شعا تأشن هداح «بولوا ندییع ءارعش ریه
 «بولوا هدنتمدخ كروصنم كلم یحاص ارواو |

 .یدبا تاذرب مرکو عیش بوسنم هنیدنچ ةفاط |

 | میت نب نیدلا ریجم

 . ردشغا تافو هدروکذ م رهش هدنخرات 1۸6 ۱
 | ككرهکج هرلانعم هقشب ینرامشا تنارمش رثکا ۱
 *لج تب ییاوش . یدا ینداع كا نیمغآ |

 :ردندنراعشا

| 

 تطادق رانلا و درولا لوق سنا مو

 ردعت هعمد ىسم اف هيلع

 یر قلا یعومد یذه اغ قفرت

 رطقتق بوذت یحور اکل و

 ( = لاعلا وا)
| 

 هارمش هاشم ینامام ندا ريجم ۱

 ۰ یدیاندنسهبصق ناقاس تاجر ذآ ؛بولوا ندناربا ۱

 كاتا «بولوا ندننارفا یلافاخو یناراف نیدلاریهظ |
 لان هناونع ارمشلا كلمو هننادتلاو هجون دلزکدلبا ۱
 اهفصا قلهرا رب .یدیشلرا نارقا دوس «هلغلوا |



 و ۰ ۳
۳1 

3 

 : ت وس هب وعش رب هدنرقح «هلغمالوا رهظم هءارک |
 ر

 باوح اکو هناهخ رها لها هورقبش دلا فرش و

 .ردشعا تاف و هدنخ رات 685۶ یدنا شرو

 لج تی کیا رب ونش ۰ ردراو یناویهیترم
 8 دندنرامشا

 عش وپحه بیس هچ سپ من سک لد عمش
 نادکاخ نیا رس رب متزیم سفن هدي

 تستخوآ هنک یب معمش وچحایع رهد
 نامه دزادک رک تساور دش ورق رک

 جم
 ا قرم هرتمولیک ۳۱۰ كسراب «بولوا رهش

 هدنساقتام فلت رارهت (هلیس) هللا (هلزوم) و هدنسلل

 روش مکوسم هلا هيسج تاماکعتسا . ردعقاو

 یلخاد «یسایمداق آ «یسلاها ۵ < ۷۲۱۵ «بولوا

 و نلاراد ۰ یک هس رح « ییدادعا کم

 «یاسیاکرب عنصمو كوبب «یتکممیر «یناللا راد
 یواح ییانک زواع* یدلح ۵۰۰۰۰ «یهزوم
 «یرللکیه ددعتم «یرلهاکح رفت لزوک «یسهنافتک

 «یناجارخا بورشولحر روپشم «یرلقلنادف لزوک

 « هقیاش « هیسعش هلرلشاق یاک» راسو هلناف ؛هخوج

 «وناس «هیعرز تالآ«هلوراق ریمد «راکحچ یمنص
 « یر هق راف هراس و ترا «هرب «هوص نج

 رات كلشياكيو یر هناخغابد «یر هناتکود كاح

 .رولاشا ردق هرهث نافس ه دنا كرم .ردراو

 هدنامز رایلامور ات« تولوا رهش ر یتسا كي

 نکا مب اته هسنارف .یدیا زاتع هلیسهبعقوم تیمها

 .یدبا یزکم كنتلایا (هلزوم)

 ك هينا و هدنغاعو تبالو هی
 هدنسیااعش قرش هرتمولک ۳۸۱

 نانوو هدنرزوا یلابج ءهلسلس ( سودنی ) قرهلوا
 هرق ر كوس ی زک اضق عقاو هد رق یدودح

 «هرزواقلوا خالوا یهلج «بولوا
 هنرلناسل مور و خالوا ا « یسلاها

 و ملک «قایشو یرلبتکم یریآ یربآ صوصخم
 هدل رب مفتم .ردراو یلالومم لو یکباروچ
 هامو مالغاص كو ل رس یداوه نزاب «هلذغل ون

 رم یغوچ كنسيلاها .ردلزوکو قوچ یسهیراج

 ردق ۰

  (Metz)هترول سابلآ مات هبهنااآ |

 رب یزکم كنغاس هنرول هدنتلابا |

2۳۳ 

 ندنف راع نامنصالها «بوالوا بصن هننلرادلیصح

E 
 دوا لود را 0 او هد انامورو

 ۔ردنداشغا «بول

 بکس ندهبرق ۳ هللازکرم یاضق هوم
 .ردرب رب قلغاط «بولوا

 ( دسا نب ثرلا ةلادبع 4 ۳
(CEبولوا نداقتاو رع ریهاشء » 

 لوصا مع . یدیا عماج یهینطابو هب رهاظ مولع

 ۵ ۱۳۸۰بولوات یافت هتفوتعت و دهزو هددالکو

 . ردیفینصت یلئاونع « ةباعرلاباتك » یرومشم

 جاش تاسف هللا یدادش دینح « بولوا یهرصب

 یسهنافراط لاوفا شعب . یدذْغا تب هل رصع

 .ردشعا تافو هدنشرا ۲۲ .ردرومش«

 سا
۰ 

 كج وک رب هدشرق دیز هدنع

 توقا یفیدلوا هبحا و هبصق

 .رودا ناس یوه

 كنیذک چ وا ندنسارعش سرف ۳

 : ردیصلخم )
 وش «بولوا ییئاره (یلع - ظفاح) یسجرب

 : ردك وا تب

 تسد راک نم لد . راز ربع اري تح

 تسی رارسا فقاو منم هداب زا دنکم

 هدا هم دنه ( نانعلق د ) یسیعکیا `

 .یدبا ندننب وسنم كن هلو لا عاح باو

 : ردکن وا

 بح شسریب راب مرکه ر زا هدمآ

 واماشو ع ۀیرکر اک درک هک ادخرکش

 تب وش

 حادم باب 6 بوا وا لزاربش یسعچوا بس

 :ردکنوایعابر وش .یدیافورعم هلکغد

 یشکت یردایدرز راهنز

 یثکت یداسکاخ و زجع *هزاربش

 نک یراسمرش هکوکم رابسب

 مدق

 یشکن یراوخ هکن ک زیزع دادید

 ندنسالع ناتسدنه ( یخاق ) ها

TEتیک اهدنا دریک او «بولوا ۱ هی  

 ردا . یدبا ییضاق دابآ ردح هدنکد هدمبو

 دنسه هد ۱۱۱۹ هدندومق هنتخ يهد كماش

 نازاو ینانیلأت قوج ر .یدشنلوا اقرا هترادص
 یکیا هلیرلناونم « ماتم »و « ماس باتک » هلج

 .ردراو یرتا
 ندن.الط نات-دنه هلیسا هللا سج حیش



 ی
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 دونی راط هس دن ۲ كلل هفبیلخ تب یار وش ۴ سارا تادابع 7 بو وا ید یر رکید

 :ردندن رامش [ یگان و هد رم تافو هد ۱۱۵۸ و : شمزا باتکر ب هلساونء

 2 ردشعا
 ًادحا یراال رصقل یف دودا

 یملکی.ال و هیلب وکنا | ناتسدنم ( ردام ناخ در باو )

 - 2 سچ ۱ ۳ ا ۳۳۳ هر 1 | یردب « بولوا لدنسارمشو رک بیک

 كنك جوا لدنسارمش سرف ۱ دا نا
 ۴۰۰ ۳ اور دم ۱ یبح | رهظم هنیدادما كرزلکاا «هدلاح ینیدلوا یکاح

 ۲ یرامشا «هدلاعینبدلوالاوحالا لوم ییز | (ددامهلددلاعاجحش كاملا رزو) یک اح دوا نالوا
 :ردندهلج وا یعاار وش .ردلوادتمو لوبقم 9 شلوا E کیا

Ea ao,6 7 یوسیع زا ما هتفشآ زاب ۱ ی و  
 اخوربا هرک زد لد و ناج دش هتسب | رب فرج یبدتا صیصخ كوا «بولوا روبجم

 نانکهولج نملد نورد زا دصب وا هدنطساوایرعهنرف یجچوا نوا «كرهنیک هلش اعم
 ۳۳ 2 م را ا نو :ردندنس هقار رامشا*هلج تب وش .ردشعا تافو

 هک 4
 لز لزوڪ ؛بولوا یلیلهد ی اب ناهج رد قلخ مدش درد یارب نم اب

 :ردکن وا تب وش .ردراو یر ودثم و نم یار یناهج درد هتشک قلخ اي

 هنادنک یوک ناز. اچ هنیسو اوسر كنبشک ی یا ندنسارعش سرُف

 نوربب هراظن رهب هم نآ دیآ هک دخاب ۱ :رد.صاخ یبح

 كرت ولماشو ندنس هطخ (رال) ییعچوا - ١ ۔وا فورعم هک غد ( هناودریم ) یسجر

 ؛ردکنوا تب.وش «بولوا ندنعولوا E یعابر وش «بول

 زچمب اد دزیرک هزع یوس فلز زا دراد انعر دق هک یپس ورس نآ
 هانی درب لاظب هشیمه نم مولظم دراد اج ناج نايم فلا دننام

 یلو تسناج یالب ناتب یالاب

 شاذ ییا ندنس 1 ۳ بی دراد الاب هک مب نآ هدنب نم

 تیب ونش «بزلوا ل( رال ) ییفنکیا ت
 ازریم ندارمش هنب «بولو ۳ یسیجنرب :ردکتوا

TREوانت وا تبس وش .ردیلغوا كزيتخا ادیع  

E CE SDمدید ربخجلو تسم وچ اروا شودریغ مزیب ی  
 کا نایت مش E مديلات رامسب منک شرایذه هک نا یار

 . «بولوا یلدنقرمس (مشاه دح) ییهکیا - :ردیمسا كتاذ
  یاحادم كهاشرک ندلا لالح «هللحر هناتسدنه «بولوا ندنسالعیدوع كماش رکا یسجرب

 هدنف رظتدم زا هلسواکذ ترفو ؟ شمریک هنسمرض در دک روا یعایر وش

 . نسهیظه ٌةموظنم ( تراماهم ) رومشم كرلودنه E ان بم هک اسب
 ۱. 7 ۰ ا 3 مفر افق زا هتفر هر هلاس را ره

EEواتم یش .یانا ها  
 )و۱ تا وس ید س رزا داد تعقنم هلاک رد "ییادک

 ناکیادخ یاطع رکد ز ناج ماک رد عقر انشآ یوک رد هدش طلغ مهر

 ناد رس اپ فک ز هدش رت هدوسرف

 ۲ شدناربا یارمشمظاما (-انالوم)
  هبوفص تلود .ردیلناشاک «بولوا

 ندننب وسنم ناهعهاشو ندالعهن ییعنکیا -

 ۱ متع :ردکنواتب وش .ردراو ىرىم لر «بولوا
 3 5 سی زاب هدروخ ورق متخ وچ درس

 Nie ردشعا 9 یسامیط داد «بواشاب هدننامز كنف E هغ سفن و عنمز

 هطرلناونع « هلالج» و « هیابش» « « هئابص» | مرعاش اکوتم ندهیسابع اه
  یراخشرات و ام هو یدیاصق هګراو یاود چرا ضعب «بولرا یس هدرا 5 نیت 2:

 ۱و دن (هضر) نیسح ماما ادمشلا ناطاس .ردراو | .یدیا راو یراهم PA E د.دغا و هیقیسوم تالآ



۰-۱۷۵ + ۴( 
 تاو یا ندنسارمش تا نوزح ر وش .ردرومثم ید ىز هی نال

 : ردصلخ شلیوس هننافو كنتفلا دبع یردارب تیب یاد

 :ردندنسهشنر یغیدلوا

 داد و روحو افح زا اکماف رکزیتس
 دایرف تا هنیکز ارهیس هشیب قاقن

 یداد یر دادن یعاس ز اي

 داد دهاوخ دای كرح زا متمايق ات هک

 ندنسارهش سرف (نیسح هاش ریما)

 « بولوا ندنمر یاتفج لسانعو

 ر

 ار رایغا درب راپ یوک زذ نم كشا لیس
 یرا تسا هدوب اد رایسب ةيرک اهرثا

 « بولوا ندنشناکدد یولوم | هدد مر
 .اع رود تدم 1/1 «هدلاح یعیدلر | ل هنردا لصانع

 تب وش .یدبیشاو رارق هدرمزا «ءرگص کف

 :ردندنرامشا “ج

 هدة شع رسم

 هدهلوا بای هلعش

 .ارعش لناثع یره نرف یجتوا
 ادتسا . ردبل هطلغ «بولوا ندنس یر

 | هنکانناک همکح هدعب «بوناو هدسیردن قرط

 | ناصروق رب هدنندوع ندکیالسو ؛شعا كواس
 هی دف «بوشود ریس هلبل ایعو دالوا ندنف رط یی

 هلوسناتسا «نیهرتلاب یندالوا «نوهکر ادن تاج

 غلبم هل.تن واعم كنسابحا و توم باحا «هلدورو

 هدنندومع یاثنا «هدهسلا شما كرادټ یولطم

 تم بارا ضعب لاعو دالوا و ؛ شعا لاحرا

 : ردندنراعشا *هلج ماطموش .یدشل راتروق ندنف رط

 رد هدید یارح ره تلاچ ندوز نوجا وس
 رد هدیروشرب هلکقشع رروس نیریجنز بآ

 -وا یر ید ن نعسا ناو ۱ = د, ندنسارعش نارا

 یدهع ارقاب نیسح ناطاس «بول ۱ یرگ
 :ردکنوا هعطق وش .ردندنتار ونس

 درذک 2( ما رد میش و زور تخر ف

 درذک ېک یسقن ناکسم نم رب ما یی

 دمد هک تداعم ص ره وت یود هه ې

 درذک مام نوش هدر نمرب

 ندننافاسم هراعخایداو هدسلدنا

 نده وما كولم «بولوا هبصق ر طرح

 دبا سیسأت ندنفرط نجرلادبع نب اد
 .ردر وطسم هد « نادلبلا مم »

 لیدنق E نامز
 ندمراوطا روا قوش

5 
 بش

 یغیدلوا شل

8 

 قیرط و ندنسارهش ین اک

 .دنه ( ظعاو نجرلادبع یولوم ) یسگر

 بهذایننحو بسلا قی دص نادنساسع مظاما ناتس

 دب هدربن و مظنو هده رش مولع «بولوا تاذ ر

 «نکیآ نک اس هدرو ازریم .یدا یحاص لوط

 هم رکمٌهکم هلبتیت تروا وح یافا هلکرت یننطو

 كتامس باصصا شعب « هدلاح کیدتنا لاقتنا ه
 «هلغفل وا جارخا ندارواندنفرطیسلاو زاعحهلب زن |

 .ردشعا تافو هد ۱۲۷ ؛ «بودا تدوع هننطو

 :ردندن رامشا*هلج تب یا ر وش

 عارس یم هتیدم قوش رد

 هناقشاع رورم هظل ره

 دناسربم هک اص ادال رح

 هئارت نيا بیبح شوک ر د

 « بویمهلوا مولعم یلاوحا كنسيکیا -
 :ردندنراعشا *هلج تب وش

 دش ردکم نم زا نم هام عقکر هم ارشخر

 دشرجا توقاي نوچ خرس مدناوخ لعل ارشبل

 ید ند( مضر امت ] نس ترضح دل هصر 8 ت
 -انیتلاسر باح « بولوا یسعج وا كنم دالوا ناک |

 لاحران > یصو ؛شازاوم هی هلمسا و ندیه

 ۰ ردشعا

 اِ ۱ هحور ندنسا رهش سرف

 - ردیعتا e ن

 ۔ههوسوم تاداس « بواوا یلسوط یسیجنرب

 وب حس

 وا تاب وش .ردند

 وزا یاهج
 تسارپ ناتساد ناز ون شوک هک یونشن ناز

 E مب فرح هک

 دم یولوم نب دحا راخفا ) ییجنکیا
 < بولوا ندنرهش مارکلب كاتس دنه ) نسحا

 علطم وه رد ةو هدیصانم ضعإ هدلاب وہم

 : ردکز وا
 تساخرب ناونع هچ قشاع ز ون یوک هک نیب
 نارب نالا یلخ

 هدننامز هاش رکا (یزار *یاف) ییعجوا -

 هدنطساوایرعه نرقیجنرب نوا «هلالحر هناتسدنه

 ۰ رد تعا تافو هدسرات

 تساخ رب رخ مدب
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 ةباکح ورسخو ل.ریش
 ۷ ۰ ۰ یلاود .ردتیکج همطظن كلاس ىس هرو شە

 :ردکتوا یعابر وش .ردیواح یی



 ۱ ك حم 2۱۷۹ شم

 8 ۱۲۰ بولرا روم اشیب یسییکیا یدرک موبز دیک نوبز خرچ یا

 ابرو اش *یربظن الم, . یدیا ندنسالع مظاما | 0 RE یو

 :ردکن وا تی وش .ردیداتسا مر وی تیتر دا

 ریم نب ینجم نیسح دم ریم) ییجدرد -
 ؛ردکن وا تب وش «بولوا (یدابا رتسا مساق

 ام "یدنلب رس مایاو قسب نامز
 ام "یدنمدرد شیپ دنکا یتواغت

 امڙ هاش ربا «بولوا ینادمه یسیهشب -

 كنار ۰ هللا لاقتنا هنانسدنه

 :ردکنوا تب وش .یدیشا نطو هدنرهت
 یرآ ناتسود داب هک دراذکت ن

 ارتب اتفآ قوسک دشخ

 «هلتلح ر هنکد «بولوا یل (رال) یسیتتل ۲ -

 . ردشغا راما هداروا یترمع ٌهِق
 :ردکنوا

 وسره زا هک نیمز رب هنم یاپ هنهرب

 تساهداتفا رکخا وچ اهلد وت راذکهرپ

 « بولوا یلزیریت ( = ازریم) یسیجندب -
 کوا تس وش

 داآ دما هد

 تیب وش

 وت یاپ یاهشقن یناکدنز بآ جوم
 وت یاپ یادص دشاب یرد بک "هدنخ

 دم » و « اشابهتلادص » ]

 [ «تعحارص هنر هدام 4 اشا

 یزاف ناخروا نا طاس 3
 «بولوا ندنسالعیرود و رصتفن

 لیصح ندالع راسو ندیرصق ندلادحم هدهرصق

 هماش « هرکص ندکدشا هیعرشو هيدا مولع

 هدنتدومهانطوو ؛شموقوا ث دح و ریسش « هلتع نع

 یرو < فلات باتک: کا راد هضئارف و هک

 كنسلدنا هدضورع و ؛شعا یخد حرش یسیدنک

 EY حرشرب لزوک هنبرصتخم

 ا | یی
 دود وا تاب وش ؛ردیل

 دیسرت ناجب تیجر ېب ز هک لد مادک

 | هدازنسحم

 دیسرن ناتسادب تیاقج فرح رونه

 تاذ کیا ندنسارعش نارا 1
 : ردیصاخم ۱ و

 یذام سابعهاش «بولوا یراسناوخ یسیجنرب
 وذگشوا تب وش .ردشماشاب هدننامز

 مدنک هنیص

 دمآ داهرف هک دروآرب هلا نوت
 دمآ دایرقب هوک تج

re 

 ۰ زا شاصر دشک خبوچ راي بلط ادخ زا شتصرف تک

 بلط ادج ادج خز ارمشیوخ وذعب وضع

 هدنسهرآ ین٥ هلا همرکم کم اینو

 2 .ردلم رب برف ایوب

 3 بولوا ندن--ارهش نارا

 ن وا تیب وش ۔ردیلنادمش ۱ يجب

 وکب یرضحم اب تشدک بشب ترم
 شیوخ زورب یدرکه چ بارخ ناعاخ یا

 ( یداب هلا لضف جش ) ی سده ا٣ هلا لففا دیش 5
 ۱۰۸۸ «بولوا ندنسارهشو الع | د

 هدرو دیس ندنناف اضم رو یزاف هدد رات

 E ندکنتبا هیرهاظ مولع لیمکتو ؛شغوط
 5 يااک « نکا هدنشاب شرب عرب

 E iê درس ریم ندننامزخیاشم مظاما

 جیش هدنفرظ تدم زآ هلبسح یسهاذ تالاک

 ك دش ص هدعب .یدیشعا نورد ةیفصآ هلن ا هاش

 هلداشراو نیت و سار دن ا هلا هلسر اش |

 « نکیآ لوغثم هلدفل ات هيس راف و هس رع کو

 ردشمتا تافو هدنشاب ۳۷ هدنخنرات ۲٤

 ام ترضح « نیزسکعا سام هما ناخ « یسن

 مور یانالو«ترض> .یدرواوا یهتنم ه(هضر)
 لج تب وش . ردشغا حرش ینس « یونثم » ]

 :ردندنراعشا

 زونه دریکیم مانو تشک وع )شداب لد

 زوته دریکیم ماجو تقر تسدزا نم تسم

 تک ناربا ( فیرش دم 0
 ۰ ردیلرتهوش «پواوا

 داستا E ناخ 2 یک اح هلاک هلتاحر 7

 وا نر تب .یدشغعا

 دوب ف یدوع تسیچ ناهج هک فک

 دوب ناوت سح رکنم یو تسقح
 نوکود "یه تسال طفل رهوح نوچ

 دوجو قت شيلعم و دوجوم تروص

 ؛ بولوا ندنسهفلاط هبناک ا ۳

 :ردکنوا عطقم
 نادنرز يی ینجش بلطم مک

 میادن راتسد ور هبحزا ریست ادوس

 نو
 ان,

 کک 9



 OTT اس ام ی
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 .یدیا هبصقرب هدنبرق رفعا

 تافو هدلس و هم ناسا و | 9
 تننهجرت بحاص هیلاراشم هروک هلوق رب .ردشا

 هن-ع هلایضر ميزلا نبا «بولوا نکاس هدصج
 .ردنورم ید کیدلبا تافو هداروا هدننامز 8

 «بولوا یمسا تا هبصف جافرب هدرصم

 هدنسهزآ طایمد ها هرهاق 9 كا ۱ لع

 «منیهل اینا : یرارکد .رد ) القد ةلع J عقاو

 تدیق دل «فوتم هل یهدهسیف «نوبقرش ةلع
 .ردهزاسو ةریکلآ ةلح | یافلم ا جم 1

 دم ےس الا | مگ( دمت اع>-

 نب یول نب بکن هرسنب بالکن یصق نب فانم _

 ءایبالا مت -اخ « تادوحوم شم < نقلا

 لدنر هوسنترعهر هدنلاسيجت 9۹ ك( مع) ییع ]

 ناوریشو و هدنلاس یهعقو لف لوا هنس ۳ :

 تی هدنسهنس یشگیاقرق كنتموکح لدا

 لوا ندسعت عولط یوکیست ربا رازاپ یکیا نوا "
 كراط) ادبع هنلادبع یراردب .ردرلشعافی رشت یناند ۱

 . موز نب نارمع ن دام نی مع ت همطاف ) 8
 و ریز « بولوا ندندالوا دلوتم ند( همورخشا |

 هللا هرب و هاضتب و هيا و کتا و هل لات

 یدج . . ردشلک هبا دو قربومتی يکستب رد ارس | دا و قطصلا ۰

 دع ن مشاه نب بلطلادیم ن هللا دبع ن راتشا "

۰:۳۷ 

 ۱ لو هاتتسووآا راس هلا لصوم ۱

 | هللا لوسر دهع « بولوا ندا

EC 

 هنحاکا شیرقتان نوت « ندا ناعل رو

 «بولوابیصن ه هتمآ اهیل اراشم«هدلاح یرلقدلوا هنشن

 بانجربارب هلیسلوا لماح تاهبلا راشم جوزلادعب
 ؛ شعالاقتا ههنمآ بانج یئامس رو یهدهللادبع

 ك زمدنفا ( ملص ) هلالوسر رو وا هدالولادم و |

 هزبادسع یراردب .ردشلنا مع ین هدنکرابم تاذ |

 *هلف اقرب نوعبلج قازرا ندنفرط بط)ادبع یردب

 ٌةندم هدنندوع « بوشلوا مازعا هماش هلشیرق ۱

۱ 

 «هلفغل هتسخ هداروا < بولاغوا هن راسادهدهرونم

 تاف و هد رط یاتنا هدنتع نع هب هم رکم هم لدا

 هدتنتناوو ۰ ردشفل وا نفد هدهفب انلاراد « بودیا

 ؛ءروک هااور یاوناو ؛یدیا عا شبیرک |

 | ماما « نیز وک]ادیس ( یعتاملایترقلا رهف نب باغ ۱

 | مسا e ( لسو هيلع هلا ىلص ) نيل رمل او

 | دالیم ءاب رک بانج بیبح لوا «بولوا یرلف رش

 عرق دلوا ندیوسبانج تداعسلارهاب تدالو ینافو

 ود ةحاوخ ل لواو ؛شمامهلوا لات هتسّور ؛بولو

 نوا عاضرا «بودیآ كلر دب هن راب دنک یلطملادبع

 یا تن ږ_يلح ندنزاوه ن ا

 دمسی هنس شب «قرنلوا ماست هنېرلبانج ببۇذ
 “هد ون کیا هدنشاپ شبو ؛ شفل و هدنجمآ یسهلیبق

 . یدشفل وا

 حعخاانا » لوا ند راقدلوا روهشم هلناسل

 نب دمس یب ق تاشو شیرقنم یآدبم برعلا
 یرهدلاو ه رکص هنس رب .ردراشمروم « رکب

 هداروا « بورونوک هشرلماد یهدهرونم ° همدم

 2 )ن ا ما) یرال داد El» لاحرا نیا

 ملت هبلطملا دبع یرادج «كرهدیا لقا هبهمرکم

 تحاصف دعس ی هداعا هنسهقفشم

 لآ تربنرحم مت رد لوا هلیجو و . یدشعا |

 ۱ ةتبدم هلیج و و ۰ یدا شادرف همغوط ندان آ رب

 یون بانج دلاو رایموز یهدهرونم |
 هللا یلص ( تانئاک ر خف .یدبا یراساد ثكعلادبع "

 تش هنمآ هسلا یرل همرتحم ءمدلاو ك( مسو هیلع

 هرم نب بالکل ب هرهز نب فأنم دبع نب بهو _

 | ( هیشرقلا ةرهزلا رهف نب بلا نب یوان بک ن ۱

 و ترد ی٥ل هدیالک ېسن «بولوا ا

 نسح ر هداعلاقوف هادف بانج .ریشارب ہا ¥

 ۳ شرط هدنساعس ادعام ندقدلوا كلام هلاجو

 زکسو ؛ شلاق تی یغد ندنرلهدلاو نکیآ هدنرلشاپ
 یردح ندیا كارد هنری دن نکیآ هدنرشا

 وا یم نولال «بودیا لاحرا یخد بطل ادع

 یازوا . یا شل هنس هب امج تح یرلبدنک لاط

 هدنتنفر كلطلا دبع هلا راشم هدنراشا

 مان رفک هدنرارفس و .یدیشمروس تعز هماش

 هبلاراشم « بودیا تاقالم هللا اريح بهار هدرق

 .اشو «ریشبت «كرهروک یرلتمالع توبن هدنرتسوا

 یربهب «هلیساوا شا عنم قدقمراو هنسیرلبا كم

J)؛ بول ] یرلقجهل ا هدنرهش ( ماش یکسا یتمب  

 هداتاور ر و ترد نوا .یدرلثمروس تدوم

1 



E 

 ۱ «بودیا تمزج هتج باج هللا (هضر) سام او
 .یدشع ار وهظ قراوخ هجا ندنرلب دمك هدرفس و

 یهدتماقتسا و تبثمآ نکیا هدنراشاب شش شرکت

 هجشدخ) نانل و لوط ندشبر ةءاينغا 8 هن رلت ر هش

 راذمو هنناسح (یعت ی ی زہ اادبع ن دل وخ تذب

 | نوجا تراجم هدکآرب هلبا رسیم یسهلوک تنها

 هياریحګ رد یغد هعفد و «بوروس تمنع «ماش

 تبار نالوا شما لاحرا «هدنرلق روا لصاو

 راو هماشو « مشبت یرلتون اروطسن یناخ

 هلبا عیب یبراعاتم هدلح وا ۰ هلکغا متم ندقم

 هرکصیآ کیا ندنرلت دوع .یدرلشهروس .تدوع

 حاودزا دقع هللا اهلا راشم ناناو هدنرلشا قرق

 كلبا اهلا راشم ترضح هلهحو وو : شمروس

 زا .ردشلوا یسهدلاو كن .هرادالواو یرلهجوز

 دید یسانب تاهفرش هک « نکیا هدنراشاب شب

 یر شد رق قرف * قرنا

 « هلفل و ؛ایضار نی رامکحیب لج «هدلاح یی دا دو

 هنرزوا كياك رب یوتس قع « هلن ا ا

 ؛قرهربدنوط ینجوا رب كلكه ەق ر 9 ره هلا عضو

 | قرة ۰ یدیا راشمروب قاذن مفدو یوعد لصف

 لزات یحو < بوليرو ثعب هلون نکیآ هنر شب

 لوا دلا «قر هالشا هوعد همالسا یلخو هنلوا

 رکب وا ترضح هدعو یربکآاةجمدخ | املا راشم

 بلاطیبانب یلعترضح نانلوب يص و (هضر) ییدص
 ناعا دوم ن هللادبعو هثراح نب دزو (هضر)

 كقدص ترةح هدعب . ردرلشلک همالسا گر مت

 نبنجادبع ابقامتمو نافع نب ناثع ترفح .هلیمس
 هلط < ماوعلانب بز «صاقو یبا نب دعس «فوع

 بیهص « یشبح لالب « دیز نب دیمس «هتلادیع نب
 6 هلس ما ۰ هم” ی-هدلاو «رساب ن راع «یور

 | یلیخ رب نداسن و لاحرو (مهضر) مکح تت هاوخ

 | رافک قج۲ «بولوا فرعم هلمالسا فرش تاوذ

 | چوا مدنفا تاتار ندنطررعتو تعناع .كاهب رق

 نیم *اءاق هو اده عم «بو دیا ۳ یوهد هتس وصخ راهظا اهدتاقرب شیرق رانک «هلکغلاحرا

 شعت لواو < رواوا راحود هرلافحو اذا عانا

 «بوفالتاقهتس لج هلو ناعا رو ییدرو بوس

 عر صاف هدماردنس . .یدرار دیا ا یرکش ل

IA 

 و لمج ! ار

۱ 
۱ 
| 
 أ

۱ 

۱ 
۱ 
 أ

 ل ادیس «هدلاح یی دلکهمالسا ؛بلاط وا یسدصرو ۱

 ؟شلروب هدعاسم هنیرات ره هشدح ضرا دارانیتسپا

 اار تحب ك(هضر) نافع ن ناثع ترضحو

 رحم هلفاق ر کر ندنداق تردو كکرا رب نوا
 1 اا 4 (هم»خا) یخاجم ؛درهک ,یرها

 ۱ ) هلال وسر تذب هفر یسهجوز فپاړع ترضح

 لزا یبهفرش "روس « ملاو» .رلیدنا هدنایم
 هلئاط «هدقدلروس توالت هدمارح دهس «بولوا
 «بوراو هب م دو ید شیرق راذکر ی ارب هلا نیلسم

 وا یعومم كنياموم کءدشدح ربخ و

 Ee « پودیا باتش هندوع هلی س هقن اس نطو

 دهار یانلا یرلماود هدافحو درع كنکردم

 راشلوا روج هتدوه هشبح هنب «هلفاوا یرلعوعسم
 هاح هلیتسایر ك(هضر) باطیلانب رنج هعفد ویو
 و ثکرا ۰ ج عج «هلقاحصلا ريفغ جرب ندناس او

 ۲ كب .یدراشعا ترعه هشيح نیداق ۸

 ادبعنب هزجیوسن بانج راوکر رزب مع _یبهنس

 ناعا (امهضر) باطل انب رم ندشیرق قناع” و

 : هدهسیدلو»« توق اهد تاق رب مالسا « هلکم بت

 وا ندشیرق دیدانص هللا بهل وبا یوبنمع رکید
 هصدنفا تاتناک رف شیرف رافک راس

 اخ لاصیا هنیلسمو ندنراهظا نیکو شغب یراق
 2 کد اذه عم .یدرزالاق ىلاخ ندتذاو

 اذ 1 ندنکیدتبا تاحو هاج ی نمدنفا نین

 ۰ یرازامهلوا ردتتم هدنزک لاصیا هنرلیوبن
 افو بل اطوا هيلا راشم ا یح وا تی وعدو

 الام هدننامز لئاوغ كالهنس نوا و « «یبکی ی دنیا

 ام هناراک ادف همدنفا (ملص) هللالوسر دف

 ندا تقافر هافداص هلتربغو لسنو تو

 نوک چوا ندبلاط وا یغد ( امضر ) هګدخ

 ج عاونا كرلنو یآ جوا «ندنراقدلو تصرف
 وا و ۰ رع هفئاط باج «لمحل ادعب هنزل

 هروب توعد همالعا یتسیل اها تلئاروا هلتماقا



Ey ۱ 

 هض رع «هلب رایظا دز و رذک یخد رلن و دەنا

 «قرهرویب تدوع ‹هلكرتىئاطراچائ «ندنرافدالشا |
 لخاد ه هکم هلعدراب كى هلمقو كن دع ن

 هدجح سوم یسهنس یجنرب نوا كتثعب .ردراشلوا "
 همالسا ؟هرتاد «بولک هبهکم یک ۳ ندهندم

 هندم هلیقوشتكرلن و هنس ینرا «هلغلوا لخاد "

 نیلسرلادیس هدلع مان ( هبقع ) ینغج رب ندنفلخ "
 ینعی هدبلاوتم هنس «یکیرلکدتا تعس هزمدنفا "

 «بولوب عوقو هیانبقع یسهنس یعجوا نوا كتم

 شب ندنر هلی حرزخو سوا كیهدم هعفد وه ۱

 هدهبقع روک ذم ثاناو روک ذ زوامم یزو "

 هدنر وغا مالسا ندو مرتع ین هدلاحره و « تع

 راصنا «بودیا مق «نیرلقدلوا هدامآ هناجیادف _

 هشرزوا كلو . ردرلشعا قاتعسا سک هنبس۲

 یثبح لالو دومسنا و رامنب رسا ندهباخ
 یرکب ندهباکباط) نرم ترضح ًاقافتةو افخ
 ؛رلشعا تع ع هب هنندم باج ًانلع باععتسالا یلاذ

 وم هنیرایدنک «نمدنفا (ملص) لالوسر ابقاعتمو
 « هرزوا كا میلست هنماحا یفاناما ضمب عود

 رکبابا ترضح « لیکوتلاب ی(هضر) یلع ترضح
 هتلادبعو ییهرییف نب مام یسهلوکو یاهضر)قیدص
 یرلتدلوا هدنرلشاب ۰۳ «باعتسالاب یقرا نب

 « هرزوا قمروس ترڪ ههرونم ةنیدم «هدلاح

 شیرق رافک « بولوا ناور هلو
 5 شاوا روم هیافتخا هدهراغم رب ۰ هلذغآ وا

 بقعل ندنفرط

 تابن «بوروک رلافجو اذا قوجرب هدهار یاتثا

 «هلا لوصو هلحم مان ( اق ) عقاو هدنبرق هنیدم

 وا « قرهلیق ینزاع هعج هلا فوعن ملاس ین
 ۔ارواو ؛شمروس عضو ینساسا تیابق دح-٣ هرلحم

 هبهرونم ۀدېدم « هماقالادمب نوک ترد نوا هد
 هنیراهناخ كنبراصنا بونا ابا ترضح «بولوا لخاد "

 - قوف ندنبناچ هنیدم لها ۰ ردرلشمروس لوز
 ند یسهلج ناه « بول روک لوبق نسح هداسلا

 مساو ؛شلوا لخاد همالسا
 .ردشاو ترهش هلیعسا ((ینلاهنیدم) دكرابم رېش و

 نالوا برب ییلصا

 ا سا ةاخاوم هدنرلنب نیرجآممو راصنا نابعا

 هلب رب ندراصنا یرب ره ندنرجامم «قرهلو

۰-۱۷۳۹ KE 
 سدقم تب ردق هتفو وا و ؛شلزا یادرف تارشا

 یذاخما هلق كنهمركم ةبمك «نکروتلوا ذاختا هلبق
 دءاوقو ناکرا ثک او ؛شاروب سا هلافرطنم

EE و نع یشراق هرافک هر دشا نيمآ مالسا 
 هدنااسیشکیا تهون ترجه «بولوارومأم ید
 رکسعهدهرام و هک «ردشلوب عرقو یسازغ ردب
 زوم زوقط نیکرشم رکصو یرکپ زویچوا نیلسم

 باح قح بانج « هدلاح یرلقدلوا
E ا 

 سیر « بوروس ناسحا رفظ ها ملص) و
 لوتقمدرع باصاراسو لهج وا "نالوا نیکر شم
 كشيرق بل وا نالوا شلاق هدهکم و ؛شلوا
 . یدشلوا توف ندن رهق ی یربخ ییولغم
 ینکترد قرقو لتف یثک یللا ندشیرق هداز وب
 سابع یوبن بانج مع هدنتیپ ارساو ؛شلوا ریسا
 «بو-ال و ید باطیلا نب لیقع یراهدازمع هلا

 لئابق رئاس . ردرلشعا قاحلا هنننموم صز
 عوق ولا دعب اهد رلا نم كچ وک ماطرب یثراق هبع

 .هبرام دحا یشراقهشیرق هن هدير عه لاس یعچوا

 و كي جوا نیکرشم هدنوب « بولوب عوقو یس
 (یانب هنلادبع) رار هلغا وا ینکژو ید نیل سم

 دارهد « بجوم ه هلاتف و ؛یقفانم ضعب یک

 ضمب هدننپ نینموم رکسع ؛هلکمرتسوک ع وجر
 لامن هتکحو ؛ شلوا بیس هشددرت كراهفاط |

 ۔وک یراتمالع مازهنا هبترم ضعب هدنیمسم باج
 نمدتفا_(ماص) ایربک لوسر « هدهسیا شعر
 یخد مارک باح ا «بوروس تاب هلتناتم لاک

 تافل یلتیلک هرافک ةفئاط « هلکعا راهلج هناریش

 اہم ( هضر ) باطلادبع نب هزجو ؛رلشمر درو
 دیهش هبا رب شت, ندراصناو چ وا رکید ندنبرج
 درابم یخد كنمدنفا (ملص) تاشاک ر «بولوا

 . ردشلوا باصم یر ندنرلذید

 تیرفظم « بولو عوقو یسازغ قدنخ هدهب رعه
 یب یخد هدیرجه لاس یش! «یکیفیدلوا بیصن
 یبنتل ۲ .یدلوب عوقو یرلاغ نایمل ینو قاطصم
 هعلق شب ۰ بولو عوقو یسازغ ربیخ هده رجه هنس
 هلبا بلاط یبا نب رفعج هدانا وب و ؛شلروپب حق
 رخت « بودبا تدوع ندشبح ملسم رفن یا یللا

۰ 2 
 هنس یګ درد
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 وا ید كدف لها .ردرلشلوا رورسم هلیسهدایز

 حص هلط رش كمرو ینفصن كن را وصحم هداننا

 كلم دل رمد_نفا (ملص) مرتحم یب یساروا «بودیا

Tog ۸۰ 
 یگزوتط ۳ یدیشلروس تدوع ههرونم ةنیدم هشدوم "الاس كالا راشم نمدثفا (مماص) لس را

 نبرجاپم هل هرم هنس وا هد ۰ یدشلوا یصاخ

  ۱هلکمریتک A هب هف رش عك هلبا یک زوسود كر ندراصناو

 | رابخا یرلکذک نوجا برح « بودنا تعزع
 ۱ ه هم کم کم ی ( هضر) ناقع ترضح «نوجا

| 

 | هنیرالوخد هنس وا شیرق «هدهسراشمروم مازعا

 تحب هدنسهرف هبسدح « ندنرکدغا تقفاوم

 ۳ ملص ) ناشیذ یب ندنیلضم باخ هدهرعشلا

 (ناوض لا ةعیب) تمیب وب هک «ردشفا وا تم ,زمدنفا
 «قر هنلوا ج ید هلا شیرف .ردفورعم هلک د

 كولم هد ره لاس ىج دب . یدیشلروس تدوع
 A لاسرا یرلتدامس مان هفارطا
 هناراکتمرح ندنفرط رصیت و ؛شاروب توعد
 ورسح نانلو یرسک هدنارا «بونلوادقت باوج

 شفل و هدنفلخاتسک ك عا قش یدک همان رور

 « بولو عوقو اضقلاةرم هنس وب هنب .یدیا
 ترایز هل رلب اعصا كس کیا نمدنفا (ملص) لا لوسر

 « هدیرجه لاس یجنزکس . ردشمرویب هتلاتیب
 هیرس رب یشراق هنیرامور "ماش «قرهلوا هعف دیجشنرب

 كوو «هبهثراح نب دز ناس «قرللروب مازعا
 هد كنوو هبلاط یبا نب رفعج هدنر دقت ینداهش
 شارویپملست هحاور نب هتلادبع هدنرردقت د

 هلرکسعرب "یلتیلکكب یبلبلق رس وب رلمور .یدیا
 یربرب « هدجوا كلا راشم «ندنرلقدالشراق

 «هرکص لدکدتباتمواقم هناربش یرب رهو بقاعتم

 دیلو نب دلاخ یتسهیش كياسم رکسع «هافلوا دیهش
 هداما «قرهراتروق هللا هس رح هعدخ j ) هضر (

 رسیم هکمڅش هدیره لاس یجنزکس هنب .ردشمقتا
 دی دانصو ؛ شا التعا اهد تاقرب مالسا «بولوا

 4فل وم «هدیفاطرو هلب اوزرآ یشاطرب ندشرق

 یشراق هتافاکمو دعاوم ضعب «هرزواقلوا ندیولق
 هیواعم یلغواو برح نب نابفس وا «بواک همالسا

 لوعکم هاقدص ركب وبا و لیجیبا نب همرکعو
 هنس ول .رلیدیا هدنایم و هفاعف وا یردب نانلوت

 یسهرصاحم كنئاط و یسانع نینح یثراق هنزاوه ۱

 « ادالادمب یغد یءرمت «بولو عوقو یغد

 « بوليرو تعزع هیهمرکم كم تاذلاب هنس |

 وا هدومل ادعب ههرونم ةنبدم .ردشلتند عادولا ۱

 قارحا هنیرافرش جازم «نکیآ راهدقمرویب بیئرت |
 و ىج بارطضا نوک چ وا نوا «بولوا ضرام |

 وط « بورویب تعرزع ه( كوب ) هدیرجه لاس
 ؟ شمروم انب یرلرون دحس* نالوا قاب تدم
 مانعا ی( هضر )دیلو ن دلاخ هلدنل اةمود و

 بوئوط یردنکا یحاص تكباروا « قرهروب

 ام .. یدیشلروم خم
 ۲ ادص رکب ایا «هرکص ندقدلروس تدوع هبهرونم

 وي مازعاه هم رکمةکمنیلسةنئاط هل راما ك(هضر)
 ۰ یاضا قرهلوا هعفد یر هدهالسا «قرهلر

ASفرش *هروس « ةءار 2 ًابقاعتمو  

 را (هضر) بلاط یا نب ىلع ترضح «هلغلوا لزات

 ندمخ یافا « قرهلروب لاسرا
 لاس یصنوا . یدشفل وا نالعاو تئارف هدفرش

 قمی رادفو ندنفرط ره كبرعلا ةرزج هدیرعه
 «هلکغ|تعسو توس قیدصت «كر«لک هلو عبم تابه

 «بولوالژا یسهفرش *هروس « هتلارهن ءاج اذا »
 وا ۰ ردشغا ممت مالسا برملانیب_یلاعت تلادمح

 کوب هک «ردشل روم ج ی افا هلبا نلسم ءناک

 ۳ رم کس یرکب گنرفص یرجهلاس یجنرب
 رب هلیفلرادرس كدبز نب هماسا یشراق هرامور

 كالو الا میر «هرکصندقدلوا برطضم هللا عادص

 7 راحوتفرب حور یفوک یسنر_ ادازاپ یعکیا نوا
 درلشمروب لاقتنا هحاورا ملام «قرهنلوا ضېق

 | پولوا چ وا شقل ۲ یرلفرش نس هدنرللاحرا
 ؛یدبا راوضایم لیق جاقرب هدنلاةصو جاص كرابم

 هدنراخ كن (منر) هقدصلاةشباع ترضح
 ۰ «هرزوا یرهون تیصو ؛بودبا لاحرا

 0ا سابع ترضح ندنبناج (هضر) یغآ راایع
 وا نیفک و لدغ هلبتنوامم كثقو لضف یرالغوا
 ک «ردرلشنل وا نفد هدلح ییدتالاحرا « قره

 نالوا نینموم ةفاک ءاک رایز مایقلامو ىلا یساروا
 ده« رکم کم .ردشغا وا ليو هب ه رهطم هضور

 رلثا قوج رب یخد تداعس هناح یرلقدروس دلو

 ویلا «هرکص ندتدلوا غارفا هبلاق جقر «بوک
 .ردهاکتراز یرابم لحم



 نو
 ایم « شوشب «هحولانسح نین وک دیس لوا

 «هدلاح یغیدلوا مبتم داوو کا یغادوط دلو

 «یلکن ر یادغب «ییوهتروا «زلوک هلبا ههقهق الصا

 3 «یزوک مداب «یلن نور رک دنروص فیقح |
 یئوسو ییارو هديا جرد «یللاقتص هاش

 قجهلوا بولقلا بوبحو هدهلکم تروص «بولوا

 راسو یربس «یلح .یدیشلروپ اخ هات

 وا تی و تم
 هعرک تایآ قوچ كپ هدنرلیوب جا .ردشمامهنل |
 تار راس و یرلیوبن جارعم .ردشاوا لزا |

 « ربارب هلغلوا یعولعم كزرنم ّوم ةفاک یرلیهانتتلاسو.

 وا ىلمح هاعیتسا كنساروش «هسلک مزال یرکد
 .ردمولعمینیدل

 و رّوک یدرد ندارکلا ةجمدخ ترضح 1

 .ردشطهاند یدالوا زکس قرهلوا ثانا یدرد» ۱

 « پولوا هلادیعو بیط .«رهاط «مساق یراککرا

 رزق . ردرلشعا لامرا نکیا لفط ید یدرد ر

 شذا . زدا رهزلاةمطافو موشلک ما «هقر «بشزو

 لرون عفت هعس ران صاعلاوا مالسالالبق

 . ردشعا لاحرا هدهتندم هدیرعهلاس , ا

 عطقنم یرذ هدنو «بولوا یلغوا ر هدنعا يک

 باح بقاعتم یررب مولک ماو هقر .ردشنوا 1

 هدن رعهلاس یجنرب یسیجترب «بوراو هنرونلایذ 3
 هاد هدنها هللادبع < بودیا لاحرا هدهندم

 . ردشع|تافو ندهمراوهنشابل ۲ ید یلغوا ناک

 لاحت راهدیرڪه لاس یجلزکس یخد موثلک ما باتج |
 یخد نده طبقل اةب رام .ردشماقارب دالوا ؛بودنا

 1 یرالغوا رب 2 مدنفا (ماص) تاکاکر رکا 1

 لفط یخد ولو ؛ شلروس هم و “ب

 (مام) هلالوسر هلهجو وب .ردشعا لاحترا نکیآ

 ارهزا:ةمطافترضح زکآایو ؛ شعالاحترا هدنرلتايح 1
 یخد تیرذ . ردراشقارب هدنابح ی (امضو)
 نیطبسیوب تیب لها «بولاق نداملا راشم رک

 ك نمراپدنفا(امضر)نیسح ماماونسح ماما نیمرکم
 .ردشعا سل هدندسخ

 تانا رف هرکص قد (امضر) یربکآاةجمدخ

۸1 

 ۱ ندلفو ن هرفم هدكتوو یرقر هدنع-ا هماما

E 

 ۰ بودیا ا نداق ترد نوا شکشا (ملص)

 هلرب نوا زکلایو ؛شمروم عج یر لوا ز رکا
 .ةشدخ : یرهرهطم جاوزا .ردشاو عوقو لوخد

 رکن آ تن هقدصل ةشياع « دلئوخ تن یربکلا

 بنز «نایغس یا تن هبیبح ما « رم تن هصفح

 «هیمایباتنب هلس ما «شع> ةا بنز «هعزخ هنا

 «ثرطاتن هریوج «یحةنباهیفص «ثرلا تنب هنوهم
 ريغو بولوا هیف فاتخ یرلعتاو هعمز ةنبا هدوس
 . رد داق ترد رکید نالرا ام لوخدم

 «بولوا مسا كیاوذ قوحر ندهادح

 و یر كا ۱ 3
 هک ۰( یدنکلاسق ن تشالان دم )

 قحد یو»
 . ردش وط

 هدیون بانح دهع «بولوا نددهب اه

 وب هک « ( سیقن تباث نب دم ) -
 یخد یرد «بواک هاند هدوللالوسر دهع یخد

 مو هدشامز هیواعم نب دیو « یدیا ندهاح

 نی دم مساقلاولا), -- .ردشلوا دیهشهدهرطا

 هدشبح هک ۰( یعشامهلایثرقلاباطیا نب رفعج

 EY بول هد
 هدقدلوادیهش یراردب . یدرلشغا تدوع ههتیدم

 هشرزید كرابم رباب هلراردارب ندیوبن باج
 6 r یسلو هدر او اند كرلنو و قرهنلآ

 هرکص ندقوراف بانج هجرت بحاص .یدیشلروس

 ۱ اد رل دنک یزکس «بولوایدالوا زوةط ك مدنفا

 هروک «تاورو سما جوزآ یب ىلع تنب موشک ما

 5 د ےساقلاوا ) - .ردشلوا دیهش هدرتست

 یسهدلاو و ردب هک (٤ ېت + فلات اش طا |

 «هتلوا شعاتربه هشبح «بولوا ندا یامدق
 کت هدمالساو ؛ شن وط هداروا هجرت بحاص

 ةندم هلنوا هدعب .ردشفل وا همس دم قرءلوا
 رهظمه یون بانج یامدو ؛شعا تدوعههرونم |

 هدنابرام راس و ناورینو نینصو لج .یدشاوا |

 هدنخشرات ۷٤ و ؛ شفل و هدیوضترم بانج تیعم |
 . ردشعا تافو هدهفوک هد ۸۰ اب و هدهکم

 «(یمشبمل|یشرقلاةبتعنر هفیدخ یبانب دمت مساقلاوبا)
 ودا هاند هدشلح هیون بانح دهع هک

۱ 

 تفالخ .ردیاغوا كنسیاد كنایفس ییان هیواعم

 راشم هنیلخ قلخ «بونل ول هدرصم هدن رونلایذبانج | ۱

 ردیسیدنک نادار یثراق ههبلا |

 نب هنلادبع نانلوب ییلاو رصم هاب (هضر) ۱
 نامعترضح .



¢ CT 

 عفدهچرت بح اص لیکو یغنیدقارب هلیسجاق ك
  ۰كن رونلایذبانحو ؛شغا طف یرصم

 یفت ص بانج نچ هفالخ ماتم ۶ رک ندنتداپش
 .او رصم دعس نب سیق «قرهالوا لزع ندنف رط
 للوتسم هرص+ ها . یدیشمل روس نيبعآ هنکاد
 هلی رط نهر ییهشدخ یا ن دمت «تقو یغیردل وا
 ندنسبح هرکص تدم رو ؛شعا سبح «بولآ
 ندنفرط ندشر یبیاداز" تل هواعم <« « هلفحاق
 لسن هغد وبا هلکن وو ۱ شغل وا لتق «بولشوط

o A 2 ردشلوا ضرقنم. 

 بانج ندهرشبم "هرشع هک ۰( یمیقل | یثرقلا هتلادبع
 مسا ندور باج ا «بولوا یدالوا دشرا ن هلط
 دا دهز ۳ یدیشل روس بیس هلیف رس
 بانح یدک . ی دا بل هل ( داس ( قبم

 هسرد درج و تان اضا رص
 لامعتسا «هدهسیا شا و هدنسهرام لج ةءاطا
 ردق ه ره ى لآ یناقلاق «بوبعا حالس
 یہ هنرکسع ینلتق ككبلا راشم یخ رم تره

 هضر ) نسح باتج مرکمطیس «هدهسیا شبا ۳
 هنبراوکرزب ردب «هلکاروک هدنننب نیل وت ندنبناح
 تم یزو نزح هداملاقوف «هدک دل رتسوک
 یزکمهلک هبارو هزس نل » نسح بانجو ؛ شلوا

  1 Eزو یا بانج «مدک دید

 هنس یرکی یکعاک ! نجغوا 1 » : كرکود یک
 .روب « مدیا اک یلوکو هد بودیا تافو لوا

 یخد یسهردش تعیبط یه نب دم . یدبشم

 ۰ ردو رص

 هبر تای اب ماوق ٹعشاو
 لسم نيعلا یرت ايف یذالا لیلق
 هصیق انقلاب هيلا تمم

 مغللو

 عام سيل ناریغ بنذ ريغ ىلع
 مظي قحلا میتیال نم و ايلع

 د مساتلاوا ) - .ردراو فالتخا هدنقح یلتاق

 ندندالوا ك(هضر) قیدص رکبابا هک «( هتلادبع نب
 ۳ 3 هدنسهدام « رکب ییا ن دم « هدیتآ «بولوا

 .رکب یبا نب نح رلادبع نب دم ) - .ردقج هنلوا
 یورو اک | قیدص بانج هک ۰( یهتلایثرقلا
 ونایدج كويو یدحو یردیو ییدنک «بولوا

 نیدیلل اهیرم

AD 

 و "ةعاطا هنیردب هللادبع یردارب «هدنسهرام |

 یللا لدنموقو هلبردارپ رکیدو هلا هیلا راشم |

 8. هدیقوراف بانج تفالخ . یدب مل روي لیکوت |

 | ییدلیوس یرلتب وش تقو یمبدلروا «بولوا

Rs SCAG UAE E 

Ef 
 و «شمشیتب * (ملص) هلال وسر دهم هدکل رب هفاعق

 بوسنم هنطب ترد هلو ۰ ردرلشلوا لئان هت
 .ردشمالوا رسیمهرلهسیک هدننب ها فرش قتلوا

 — ) یردب هک «( یراصنالامزح نب ورم ی دم
 الو یحزوق* « نکیآ لماع هدنارجت ندیوبن بناج

 ی وا ندب ون بناج یم ا «بواک كس لاس
 2 مضو ایر

oe 9 ۳۱ 1  
 ةهص «بولوا نسلاتیدح هدب ون بانج لاحرا ۲ هک |

 رام هجر اتم « هدلاح AEE «بوذل

 نف رط هدنتحبرحو . یدقلزاعورع «بودیا

 * ردراو یرامشا ضمب روص« یتابئو تعاح

 ( یرعشالاسیقن دک ) -- . ردشمالق ییرذ
 «بولوا یردارب كنیرمشالایموم وا روش« هک

 لداروا و هشبح ندنع نالوا یرلنطو «ربارب هل
 تعز «هنیدم ربارب هلرلترضح ب زا نا رخ

 اوبیوبن بانج دزن یفوک ی كلربخ بودی
 . یدمهلرا مولعم لاوحا ةي : یدراشلوا

 ال ام یسوالایرامن الاةلسم ن دغ نجرادبم وبا)

 4 اوزع و هدن را نع دحاو رد هک «(ینر

 دوس «بونل و هدیهانتااسر باذح تسمه هديك

 *هرونم دم یخد هدازغ رب رکبد ابو هدنسار

 تاکش ندلاع « « یک یتیدلوا زوم ات هنناق دص

 سا لاک «یخد هدنعوقو

 و هنس هعقو یدامخ تاناقع ترضح .یدرولب روبب

 صا هرلهتف ندا روهظ نیلسلانیب هرکص ندنوا
 ۱ دز ن هما-او صاقو ییا نا دمس «بویعشی راق

 شلاق فرطيب یک ( ممضر ) رم نب هتبادبع
 چ رب ( ماص ) هتلالوسر اکب » : هرلناروص ینببس
 و « تبا هبراح یثراق هراکرشم هلک: و .بوریو

 رومآمهعرتزت ۰ داش هنعم ات

 ۷ هدنخرات 4٦ .یدیا رد « ردرلشمرود « رق

 نر :r ردشعا لاحرا هدهروتم هدم هدنشاب

 ردشقارب دالوا زق قلآ هل كاکرا



EET 

 .هیرویب تعجارم
 یا كتاذ جاق رب نده سابع ءانلخ

 «ندنفیدلوایرلت رهش هلبرلبقل «بولوا
 | دی

 قغ وا ك

 یسسؤم تانهروک ذم تلود ؛بول وا ۱ 3

 ۲۱ ۰ ردلفوا كنونزغ دوم ناطلس نالوا
 هنزع « هرزوا قیصو هدننافو كردي هدنخرات |

 ندتهوکح یارحا هنس ترد «بو-.ا سولج هندخگ

 هدب راتیب «بودبا جورخ دوعسم یردارب «هرکص
 .زوک « هلغلوا ریساو بولغم هدههرام نالو موقو

 هنس زوةطو اا سبح «دار هادکح لم هنر

 «هدنخرات ۳۳ «هرکص ندقدلاق سوبح هدلاحو# _

 بوقیچ ندسبحم « هغلوا لوتقم دومسم یردارب

 مکس ندک رو هنس رب شد هعفد وو |

 « هلک کاخ دوعسم لل دودوم یسهداز ردار

 .یدشقا طبض نتخنو «لتق ینسیدنک

 :ردمسا كتاذ ىکا ندهق اع |

 ندنتافو كنیردب .ردیاغوا ك (قوولسن لثاکیم نب

 یردارب«هرزواقلوا دا هنسیدنکی رلتهج ناراو
 ٤۹۸ ۰ هدلاح ینیدلوا شا ص هلا قرایکرب

 «هدنخشرات 1

 گر هدبا قر گمع هناتسدنه «هلسولح هتنطاس تخم

 لبخ یثوروم كلمو ؛ شوا لئا هتاحوتف كوت

 نادنمرنهو املعبحو ےقتسمو لدام .یدشمتا میسو _

 قوح میانص و مولع هدننامز «بولوا هاشداپ 3

 نوا .ردشعشت ابداو ال قوحر و شا قو

 0۱۱ «هرکص ندکدروس تموکح هنس یک جوا

 هدناءفصا «هدلاح یغیدلوا هدنشاب ۳۷ «هدنخشرات

a 

 .ردشعا تافو

 او یغوا دوم ناطلس «بولوا یرادنکح

 0:۷ .ردنورو كداشکاد ن د۶ناطلس هجرتلا

 9 كولم روس دعرف یکعت هدناربا

 هد ۵ ۷ هه رکص ندکدروس تم وتو هنس ۲ ۶ و | یرادمکح یعتشب مک *هأالمب یدک ر

 ۱ كب یرفح ن قالشوا لا 5 ءاتکام) «بولوا

۰2۱۸۰۳ 

 یدح و طاقسا كنا EE یردار «ه دن رات هد ها «نسلا نب د هر( ماما)

۱ 
 6 رادمکح یعکیا كنلکبس 11

 ناصبرذآ « هریزج « برع قارع «ماش هرکص
 4 تس ٦£ «بولوا لحت ها یر دب هدنخرات

 | لالقتسالاب «هنرزوا یلوف كقراکرب

 | یجنرب نوا تباهروکذم هلالس ییهنکیا -

WE 

 . وا داعقا هن قا رع هلا اسا قافتا «ه رزوا

 هدنسیداو یرهن سرا هللا هاش نایلسیع «یقرهنل

 یابع ٌهنیلخ هدعبو ؛شلوا لا هدهبراحم ندا ۱

 هرصاحم یدادغب «بوشیز و یخد هلا هللاب ینتقم

 لام رک ینهع رک « بودنا اص IS ندکدتا

 NE .ىدبشملا جیوزت : ههلاراش+ ةفیلخ یلواخ

 ه دی دم۵# هد ۵ ۵ SE EE تموکح

 شه بو فراعم *یاح یخد و .رذشعا تافو

 .یدا هدلا-قا اب داو اماع هدامز «بولوا

 < EEE ین ال
 EEE ولم هلالس ن ایر وغ ا ررع

 « ندلا فیس ] ۰ ردیسا هزیتک]
 [تعج ازم هن رهدام « یروع ندلا ثایغ» و

EAلا ندی لاا  

 نذل ا اق « «بولوا یمسا كهاشداب

 هدنرءدام « دج ندلا طق» و « هاشمزراوخ

 .ردشغل وا کر

 هلبعاعسا ؟هدحالم

 : ردیمسا ترک | اب

 «بولوا ی.یمچوا كەر وكن م كولم یسیجنرب
 ؟؛شلوافلخ هدیمآ درز اکیردب هدنشرا ۲

 چوا ندنک ولم هل

 .ردشعا تافو

 كن هروکد م كولم (دح دناوخ) یک

 ۱ . رد یورو تكنسحرب «بولوا ی-یعشب

 .ردشعا تافو هد ۰ ۷ ۸۰ رکص نادکوز وس تموکح

 هدنصهدام « دج دلا ءالع » یسعچوا-

 .ردشغل وا رکذ

 .ولم ناکیانا نروس تموکح هدشراف 1
 :ردیعسا كنعد یا ۳

 یرادمکحینشب كر وکم *هلالس یسیجنرب
 5 کنز س دهس بن رکب یا ی دعس ) «بولوا

 هدنخرا 1۵۸ ۰ ردیلغوا ك (رقلس ن دودوم

 هدمسیردب نروس تموکح نوکی یا نوا زکلاپ

 ینسهدلاو «هلغا وا نسل ارینص یسیدنک «بولوا فلخ

 زکآایو ؛شغاروما *هرادا ةياصو ( نوناخ ناکر)
 هد 1١۱ «هرکصندق دلوا زٌاح مانتنطلس هنسنکیا ۱

 .ردشغا تافو |



:۳ 

 | فن (کنز نی ر دعس نب رثلس) ییضکیا -
 ا نالوا یلغوا كنسهداز مع «بولوا یلغوا

 هتخ هد ۱ «هش رزوا یاذو كلوا دم هجرتلا

 «ه رکص ن دکدتبا تموکح یارحا یآ زکسو هدومق

 ییدسا هلنوناخ ناکوت هموق ص یسهدلاو كنفل-س

 .ردشفل وا لتق «بولوا ریساو بولغم هده راح

 ناکباتا نروش هدناه رذآ ۱ ۷
 LE یکی کیا كن-هلالس |

 5 وک راس[ .تءجا چ دوام « ناولو ناهح » ]

 كشك یا هدندناکب انا لروس ا هدّکح

 « دم ندلارو » و « دم نیدلا نع

 [. هلو تەجارم هنیرلهدام
 ییا یئد ندنکولم نایاتخ هرق ۱ 2

 [«هلروستمجارص هنبراهدام « دم نبدلا رفظم » و
 كنيشک یباینآ هجورپ ندنرک كولم ۱ ۴

 : ردنعسا

 ذم *هلالس ( دم ندلاسعث كلم ) یسیجنر

 یدیردامدج هدنخشرات 11۳ «بولوایسیناب كن هروک
 ؛شلواناتسروغ *لاو «قرهلوا فلخ هنیدلا نکر
 ناتسیسوناتسجیف «تارههلینامرف نآ اقوکنم ہدعبو
 ۳۳ «قرهنلوا هلاحا هنسیدن؟ یخد یلاوح وا هلا

 ۰] . رود

 | هد ۱۷ «هرکص ندکدتا تموکحو تراما هنس
 .ردشع | تافو هدنامز ناخاقا

 (دنیسل ا وا نیدلازعم كلم) یسیجنکیا -

 ۷۳۲ «بولوا کام یجندب تنهروکذ م *هلالیس
 ؛هش رزوا لتت كظفاح كلم یردار « هدنخش رات

 ندنفالسا و ؛شعا دوعق هتراما دنسم هدناره

 «بولوا قفوم هتکام عیسول و هراد نسح هدایز

 ۔ البا تودو یلافو دلدیعس وا ناطلس «هد ۰

 هنمان «هطا لالقتسا نالعا «هنرزوا یخارقا كەس

 هراح هلنارادیرس هد ۷۱۳ و ؛شعوقوا هبطخ

 ندکدروستموکح هنس ٩۳۹و ؛شاک باخ «بودا إ

 ندلا دعس النم .ردشغا تافو هد ۷۷۱ «هرکص

 .ردشمزاب هنمان كو ی « لوطم» ییازاتفت

 - افحا كروع ی خرهاش نید)انیعم ۱

 : ردیم!كنيشک یبا لغوا باب ندید ۱

 هاش هیلاراشم (دم ناطلس ازریم) یسیجرب

 ۱ «بولوایغوا 2 رغذسد اب ازریمو یورو ك 7

 | « دنرلابطق » ] .ردیعا كنيشک

A4 

 .ردشفل وا لتق ۲

ER 

 یی هنتموکح قاره ندنفرط یدج هد ارات

 یسراف ؛بودبا نایصع هرکص تدمرب .یدیشفلوا
 تءاطا ضرع «بودیک هنناب هدعبو ؛ شتا اليتسا

 نالعا هدسرافو قارع هدننافو كنبدج .ىديشملا

 ۲ «هلفعشیقاق هطبض یغد یناسارخ .بودیا لالقتسا
 ۸۰۵۰ «بوذیریکه رام «هلبا ازریم رباب یردارب
 .ردشعا تافو "الوتقم هدنخرات

 كنیجنرب ( دم راکدای ازریم ) ییجنکیا -
 ندهاشناربما ندلا لالح دالوا ؛ بولوا یغرا

 هد۸۷۳ ««نرزوا للتق كنازريم دیعس وا ناطاس

 ۳ یاسارغ هیعدراب كتسح ؛نوزوا
 ا نیسح ناطلس هدناره هرکص هنس کیا «هدهسیا

 ناسارخو ؛شلوالوتقم هدهبرامیی دنیا هلبا ارقاب
 ۰ .یدبآ شمک هتلا كنیسح ناطلس هللاراشم

 زعم ندروع دالوا ( رب ازرم) ۱ د
 « بولوا یغوا ثكمش رم ندلا

 سراف ندنفرط یدح «هدقدلوا لوتقم یردب

 1 نوا هدننابح تاوا و ؛شفلوا بصن هاو

 ۳م وکع هداروا هنس لآ نوا اج هک شب هدعبو

 2 ندنسارما هد ۸۱۲ «هرکص ندکدروس

 مدل مان (ههاجود) ندنفرط یرب هدنعسا رادترش

 . ریکنایجنیدلا ثایغ ندروهت دالوا | ع
 یرب «بولوا یلغوا ییا هدمسا و ۱

 یدح هدنسهراجم هرقنآ (دم ناطاس ازم )

 انا كناخ دیزیاب ناطلس مریداب «هلذغل و هدنتیعم

 هسرخ و تراف ینرافرط هسورب «هرکص ندنم

 ۸۰۰ هدنرهرص یندوع كروي و ؛شلوا رومأم
 - اطلس یشعن «بولوا توف هدراصحرفس هدنخشرات
 1 .یدشفل وا نفدو لقا هدنفرع ندارواو هب هس

 هدام « درب و (د رب ازریم) یرکید

 ۱ .ردشفلوا رکود دات

 هنسهدام هد هرق» ید

 ۱ .هللروم تعحارع
 ثكنتلود ییئوبق قآ (= لروغوا) 1

 قدندالوا كنسح نوزوا یسژم ۱

 ۾ وا نیت ییلاو ناهفصا ندنفرط یردب بولوا
 هنسفل وا ذاختادهع لو كلباخ یردارب «نکیا

 هن رزوا زارمش «كرهدبا نایصع ؛پودا



1 

3 

UAE ی 

EG یغیدلوا هدکلک هنسیثراق كنبردبو- ؛شقیا 
 نا ناخ دم ناطاس ندارواو هدادغب : هل آ

 شفلوابمن هنکايلاو ساویسو ؛شعا الا هنیوز
 رکن هنارا باج نذاالب هرکص تدمرب .یدیا |

 نابردنوک هنسهلاقم قدنفرط یردب «كرکچ

 .یدشذل وا لتق ندنف رط رکص 1

 | دم نالوا یسیجنزکس كل ەیمطاف كولم

 ندهس و الولم نزولی «وکعددرعف

 كلم) لماک»] .ردیمسا كنيشك ییا ۱ دم
 [*تعجارم هنرلهدام « روصتلا ده و ۰( 3

 | در رو ا 0
 خاص كالم) و ( = نیدلا رصات رمان

 هنراهدام « خاص » و «ردان» و « دیمسا] (-- 3

 [.هلبرویب تجار
 | نرفیعع وا مدینه رو هداز یانق ۱

 درسا و ندنسارمش ينام یرعه ۱ دن

 :رویدیا رکذ یدک یکیا سلخ هلیرلمساو
 .اقیچ هقویع_هلحمادم یلقارطمط یتسیجرب

 لقارطمط ندبا الما هفیح یکیا «هدهسرور

 ینیدلوا یودخ تلناذرب ندرابک یجآ ندتاریبعت

 قلشالک ۲ ینبدلوا یسهن تیک «بونلوا ماعشتسا "
 :ردکز وا عطقم وش هدلاح ره .ردلکد نک 3

 کوک دم یا ردلکد یلاخ ندقشع

 زسراپ جهززلوا ےک زوی هدیداو بجگرب

 «لی جا «بولوا ندرلهداز دنبل دیسیجنکیا ی
 ندقدنلو هدنراضق هرئاس و كنالس «رهشک
 و فلاطل قوح ك .یدیشلوا رادرتفد درک

 ردوا تاب وش .یدیا هدنظفح رداو

 كلف رهم یرس نوکره هتک اخ كکیشا دوق
 شرع رايا هکیلاع هک رد

 شب یلآ جور, ندنسارعش سرف لر
 :رديصلخو مسا كشك

 انالوم هدتاور رب «بولوا یل (ماج) یسدجرب

 و رقرس العا

 :ردک:وا تم وش ردم تا

 نم ةنيريد ةبوت نوچ هک هیوناسب یا

 ندز مشچ كی دنتسکشب نایور,وخ

 ٠ یرلیجنر نواو یلغوا كهللاب رصنتسم ۱
 ا مکح یسیدنک «بواوا گیرد كهللا نیدل طظفاح ۳

 . ردشم همروس 1

۸۵ Cy 

 كحاش ردا «بولوا لزربت ییعکیا-
 :ردک:وا تب وش .ردشفلو هدنتمدخ

 دنکیم هدنزو اصدنشکیم یمسبتبو لقاغت زا

 دنزیم هدنخ کیم هیرک دنزیم هنعط متکيم هلات

 تب وش «بولوا یل ( نو ) یسیعچوا-
 زا وا

E > دز ۶ ب دیرک اوک a 
 ارسک همه موکت شیوخ لد درد ات

 - ندننافاضم راوزبس (-- ازریم) یسجمدرد
 .ردراو قالغ لزوک “تولوا ندنناداس نکسک
 :ودذک: وا تب وش

 لصو قوذ مرادن تربح زاو تسا قشع لوا

 ارهئاد دهاوخ یدنچ دوخ هداتقا ماد غر

 -- «بولوا یلدنقرم“ (  یجاح ) یسیعشب

 :ردکن وا ماطم وش
 نازا تسم متسه هک وت سکر قوش زا

 نازا تسد متسش هک ه ديد تسیرک نادنچ

 وتد ی دقوم ا
 اخ اهجماج » رتاد هدیحو یرب «بول" «

 هدفوصت یرکید و یکیا هل ران اونع « یا ج ر سف » و

 » لصفت .ردشمزا بات کرب هلناونع « هلاسر لهچ

 .یدمهنلوا سرتس د هن رللاوح

  | 9داد مشموهدنتلابا ناسارخ تلنار

 هدنس یف لاعش هرتمولیک ۱ ° ۱ داب

 زکرد ) هدنکنا یلاعش كنغاط ناتساک قرهلوا (
 هیصق رب هدنجما كنیداو رب تنم كم ناناوا رییعت |

 | هلا یدحوا قت ۰ ردیردارب كنيماج نهراادبع

 لح كن راشع ناکرت نانلو هدفارطا «بولوا

 ردات «هلقرب بارخ نالو هدنبرف .ردیداتسوداد
 ؛هرزواقلوا تمالع هنلحم تب هیځ ین دغ وط كهاد

 9 هبصق و . ردشفلوا ات ندنف رط هبلاراشم

 روکذ م هد « نادلبلا محم » هک وچ ؛ردکرکهسلوا |

 هدنراوج یسویق رواشی زکلای هلع"ا و «بویلوا

 .روینلوا رکذ هیرقرب

 |یدنقا رب نا

 دنسم هدنرود عار ناخ ۱ یدنفا دم

 « بولوا ندهناقع ءاملع نچ ههیمالسا تفبشم |
 لیصح هدلوبناتسا هدمب و هدنتکام ردیل هسور |

 هه رکص ندکدتا سرادم رود لوصالالع اع |

 « یدنفا دعسا » ]

 [ .تمجارم هنن راهدام



۳-۳ 

 د نانلوا درط هرص« «قر«نل

 «نکیآ رهدکشنک هللا یک هدکآرب هلبا اثآ لبئس

 «هلکمشود ریسا هنیلا ران اصروق هدنرلتیچآ سودر
 هللا هدف «هرکص ندقدلاق هدنراسا تفو یلیخ رب

 سا (یربا) هلتتسانم ویو و

 هد٩۱۰۰ «بویم هلوا رسیم كز زاعح هلو و

 .ردشعا

 . یدعلزا ییضاق هنردا هد ۳ و رصعم

 | هلا اشاب یننطص ا مظعاردص ۰3 ۶

 | راسو یدنفا دعسا هداز دیعمس وبا مالسالا حش

 هنواهروضح قرهلوا زساضما هدنةح تلود ناکرا هدتخشم دنس هان رع وا نه در ادب 1
 مالس الا جش «ییالوط ندهقرو یکیدتا مدق

 | رار هلا هداز كغ «هنرزوا یماها كملاراشم

  لوناتسا «قالطالاب هد ۱۰5۰ «قرهنلوا ین

 | یرکسضاق لوطاآ هد ۱۰۱۷ و . یسضاق

 هنر یدنفا ینطصء یولو هد ۱۰۱۹ .یدشلوا

 هب هنس جواو ؟ رعاو] عفر ها وتف لبلح دن سم

 ندکدتبا هرادا یارتف روما تدم برق ۱۰ یدیشلوا یرکسمیضاق لیامور هد ۱۸۳ و | <
 اشا دحا لضاف هداز ییروآ 3

 یتسیدرتل تلاشاپ دم یلیریوک هدنوام روضح هللا
 « ندنفیدنلو هدناضیرعت ضمب هدنقح <« نکردنا

 هداروا هد ۱۰۹۲ «قرهنلوا ین هاسورو لع

 .ردشا تافو

EGE EL هام : 
 ER ۳ 13 0 ۱ یدنفا دم

 وکم لبلج دنسم هعفد ا هدنرارود كلاث ناخ

SE 

 | .هسورب «بولوا ندهاثع یاملع EE هم هیمالسا

 هدهسورب هنیرلترضح مبار ناخ دم ناطلس .ردیل
 دجا ناطلس « بودا تماما هدنساننا یرلتماقا

 : شفا وب هدنساضق رهشیکیو ماد کام ردم یک هسردم

 ییا مور ES 2 ییضاق لوتاتسا هدع و

 در هدنخمرات ۱۱۰۰ ۰ یدیشلوا یرکشعضاق

 ۷ زکاا «بولوا ان *یفم هنر یدنفا قداص

 .هنلوا لزع «هرکص ندق دلاق دلا ماتم و و

 هد ۵ «نکیآ هدکشا تاقا هدنغاوق «قر

 دیسو بقاعتم یتسولح كالا" ناخ دجا ناطلس
 «هنرزوا یلوا دیهش هدهردا ثانبدنفا هللا ضق

 «بولیروتوک هننادیم تآ ندنفرط شروش بابرا
 هعفد و .یدشفل وا لاصعسا یصن هتزحتم ماقم

۷ Ee ADS 

 ٤ ؛پولاف هداوتفماقمنوکی دب هلا یآ ییا ید | . وا بصأ هنساضق 4«رکم 46م هدنحراا 7"

 ا هدامسلارا ۱

 هآ قم قلا «بولوا مالا *یفم هنر كدا |

 . ردشقارب تاقیلعت

 هات دنه لرااونم « یربکا دناتع »و ؛شعا تأمن

 شم «هلذلوا یرورف ثعاب یصاو باخا تروص
 ییهاشدایبانج راربغا یا و هدناهوفت زسایسانم

  «قرهنلوا ین «هسوریو لزع « هلخاوا بجوم
 هد ۱۱۱ نکیا لوذشم هلسیردتو هدافا هداروا
 . «بولوا تاذرب مقتسمو یت“ و ام .ردشت ا لارا

 ۵ ماکحا

 . یدیا هدنسهحرد بصعآ قاتم

 یدنفا دمت

 هدقح مازتلاو هدنشارحا یا« كلب هع

 ۱( - دنسلا هداز فرش ) ۱

 كلا ناخب یناعص۰ ناطلس

  یوات تحاص «بولوا ندهناغع ءاملد نانلو

 . رهشیکب ندیلاومو یدیفح كنمدنفا ىلە یلهلاتح
 .وط هدنخمرات ۰

 هد ۱۱۵۹ و ؛شلوا

 «فارشالا بیقو ییضاقهکمو هسورب هدعب و دمآ

 لوطانآ هد ۱۱۸۰ ۰یسیضاق لوبناتسا هد ۷۰

 .ردیلغوا كنبدنفا فیرش

 سردم هد ۱۱۳۳ «بوغ

 . دیعس دم ديلا هداز ازریم هدنخشراا ۷

 رک ندکدتا هرادا یلاوتف روءا تدم برق

  «قرهنلوا لزع هدناخ دم ادب ناطا رود لئاوا
 .ندقدشایضوا هلا یریب فهض هدنغانوف هنس قتل آ

 < ردقا لارا هد ۱۹۳ «هرکص

 قوجر « ندنکب دفشوا هدمزاب یزاب «بولوا كلام

  اشم رکید نالوا هدنعسا یدنفا دم
 ۱ ناتو «هداز یوبج «هداز لولعع » نوا مالسا

 . «هدازیمنص «یدنفا دمت اح «یدنفا ینام «هداز

 یرد «یرد «هداز ازریم «هداز غابد «یورقنآ
 .ردنا اضتقا قلروس تمجارم هنراهدام « هداز

 ۱ هتسهدام «هاش راد
 كولم ییهد هن -[. 2 ۱ ۱ ربکا دن

 یلغوار هدعسا و دل ریکلام ۳ ندنس هروع

 ied «هلکما نایصع یشراق هن ردب «بولوا

AN۱ . ردشعا تافو هداروا هدنخ رات  

N 2ناتسدنم  
 0 ہک کرک «بولوا ندنسالع



 .ردشغا ا یاتک دناقع 5 لوادتم و روپشم

 تعحا سەدام €« نما » 3
 و 1 | نیما دم

 [.طروب ] ۰
 ها شب یه ز 5 1 | ۰ 1
 9 I یرج لردیج و ناما لڙ

 نو زق هدنار | ل صانع «بولوا 9

 ترش هفراو و «نکیآ ن دنس هبصق رها ندننافاضم

 کرو یسرافو نسوا رهظم هلوىق نس «كرهدنآ

 - هبکرت راع خا تاب وش .ردشفارب راعشا لیخ ر

 : ر دن دنس

 ردیناعما كراي هک مدلیب ییروجو افج
 ردیناهنفطارب یریب ره كن [ هناجو لد

 از فاح یدنفا نیا دج
 [۰ تعجاص ۹:-هدام

 .هدام « هدازیعقلخاب »] ۱ اشاب نیما دم
 [. هلروس تعجارص س

 » اشا فور 5 هد رب و

 را ۹2- مدام اشاب فور نیما در

 [.هلبرویپ تەج
 مش لعاب یلاع نیما دج

 [. تعحا سم هاس هد

 ۱ نا ترهاط وا ۰

 دا a ا یرابالا دم
 رانا لصا نه یدادجاو اا «بولوا ندارعشو

 هدرصم هدنضخرات ۰۰۷ ییدنک «هدلاح یغیدلوا

 نفد هدهفارف «بودیا تافو هد ٩۹5 و ؛شمغوط

 راسو ثادحو ریسفلو هداشناو رەش .ردشفلوا

 قیر ریش رب «بولزا يناس لر
 هلیاونع «روثنملاو موظناا باتک» هرزوا دلج یکیاو

 .وکح هدن كني ولا یدلاحالص .ردراو ینلأت رب
 ندقن رط نیکتفط مالسالافیس یردارب نروس تم
 هدادنب رار هلح اعحو هلا هصو صح ترومأم

 ؛شمروکت افتلاو مارک ا ندهفیلخ بناج «بودیک "

 ندا حالص . یدا شلاق هدمالسلاراد تدمر و

 ضمإ هده ردنکسا و سینا یخد ندنفرط یوا

 یطخ نسح . یدهفل وا نیس هرلت رومأم انتعم

 .یدشغعا خاسنتسا رب ا:ک قوجرب «بولوا یخد

 ندنس هرم رب کیدلیوس هدننافو كنبرب ندنبابحا
 :ردندنراهشا ءلج تب کیا وش نالوا

 - ام ای تررح دقو ك اع

 قيرطلا جهن تیدتها ق لر -

«0 2۸۷ Cf 
 اهيف كدهع تیسن یارتا
 قیدص نم تلام اوق دص

 لا نو ی ناف رشت
 E نیما نا له | قاب ِ

 «بولواییعشب هل رعم انا هما (ممضر بلاط یبا نب

 ین ٥۷ كنبوبن ترش .ردیردب كق داص رفمج ماما
 یراوکرزبدح «بواکه اند هدهرونم ندم هدنلاس

 .یدبا هدنشابجوا هدنندامش ك (هضر) نیسح ماما

 فان ىلع نب نسجل انب نساتنب هتلادبع ما )یسهدلاو
 یخ رملا ىلع ترضح ىد ندتهج یکیآ «هلغلوا (لاط

 ع .ردیراهداز دیفح ك (ا.مضر) ارهزلا ةمطافو

 ا تاغ هدوتس تادرب یحاص یوقو نافیعو

 ؛ شلوا رهظم هزوظ و 2 ثكءوسع « بول

 .یدشفل وابیقلت هلربقل (رقاب) هان هنتامولعم تعسو
 « هدلاح یغیدل وا هدن شا ۱ « هد نخ رات ۱۱۳

 هی هرونم ٌةنندم یکرابم شەن «بودیا تافو هدهمیج

 هللا نسح ماماو هدنرازم كننردب هدمیش «هللا لقت

 نفد هدا یرادقرم كن (اممضر) سابع ترفح

 قوح تا « هلغماشاب هدنرود هما ی .ردشغلوا

 رب ثلنیززع رو ؛شلوا راچود هراافج و روج
 ار ته سد مر او نمق

 ا هل | داماد رقاب دم
 ندنسالعوتاداسنارا

 . یدبا یداماد كنیضام سابع هاش «بولوا

 <« لوصالا ف رصتخا حرش » و « نبلا قفالا»
 هدنخرات ۱۰۰ .ردراو ینیلأت یکیا هلراناونع
 .ردشعا تافو

 كلیار ۱( جا دم ن

 3۳ 8 ۱ یساحم اب در

 نایلس راد «بواوا ندنساهتف یش بهذم و

 . یدبا مالسالا جش هدناهنصا هدننامز یوفص

 «راونالارحم » هدشدحو « نیتبلا قلا» راد ههقف

 روتسد هج رلبعيش هک «ردراو ات یکیآ هلب ران اونم

 هدنشاب ۷۲ هدنخرات ۱۱۱۰ .ردهدننکح لمعلا
 .ردشعا تافو

 دن س ا

 E ا و
 ندنسهرق ( یرصب ) لاک دب ہد رق هربکع «بولوا

 ار وش .ردشعا تاف و هدنخرات 3و . ی دبا

 :ردندن رامشا هج تب



۳ 

 وبسف اهترهز و ایندلا یرت
 بلق تاهیشلا نم ولغامو

 موش هژثکا شیعلا لوضف

 بع ام درضی ام رثکا۱ و

 ( یا سالا نا - | مهار ن دم
 قطنم هقشب نده رع مولع «بولوا ندابداریهاشم
 راو یمالوطدب یخد هدهولع راس و هدهسدنهو
 رومشمیخد هلرتواع»و مرکو قالخا نسح .یدیا
 بارخ بلح «بوغوط هدېلح هدنخشرات ۰۲۷ .یدیا
 هدنعماج نولوطنا «هلبا لاقتنا هرعم تقو ینیدلوا

 ردبا لاغتشا هللا هدافاو سیردن هدهروصنم ًةبقو
 توادم هنسردت ٌهقاح یهذ ندلا ع .یدیا

 هدهرهاقهدنراا ۸ . ردشزل وب ندنس هلچرلن دبا

 اهد ليس هینک ( سالا نبا )

 .ردراو ینانیلأت ضمبو یرامشالیخرب .ردروهشم

 . ردشا تافو

 | یکیاوش و هلدرج یر «بوی) لهأت
 : ردندن رامشآ “لج ترب

 مهاشید یرولا یذل تکرت ینا
 رظتنا تللظ و

 ىل سيل قئالع ایدلا ف تعطقو

 را_ةعال و توع دلو

 نیلسرلا رد راف راب ۰

 ءاعسایسهدلاو «بولوا ندندالوا دلنممدنفا (هضر)

 لوا ندا قیدص هک ردها یتیم ت

 تقرا و تارا

 | هدنحاکن تحت ك (هضر) بلاط یبا نب رایطرفعج
 نت ىلع ترفح در ندرکیأبا بانحو «شفل و

 هلهحو و .یدیشمراو هزمدنفا (هضر) لاط یا
 كب ىلع نب ی هللا رفمح نب هللادبع هجرت بحاص

 E فا یعی هدعادولا هح .ردیراردارب مال

 | ما ( نیاید ) نکردیک هح یسهدلاو هدیرجه

 | نيدلاءاهب برملا ةبح)

A۸ 

 شو بو سنە هح رامص ن مصتمم .ردفورعم |

 ۱ ةثرام نينمۇملا ما ید هريش ەھ .ردش غ وط هدعقوم

 | هک مساقلا وا ینریدنک ( امضر ) هقیدصلا

 ا هی مساق هدیلغوا ان « بو دیآ

 تعم هد س هب راحت نیذص و دعا و هدننس هعق و لہ

 | (هضر)یلعترفح هدعب «بونلو هدیوضت ص بانج

 هواعمو ؛شلروب بصن هنکایلاو رصم ندنبناج
 | «بولبردنوک صاعلا نب ورم هشرزوا ندنفرط
 رکب یا نب در هدهراح نالو عوتو هدنرلت

 ۶ سفلو هدنتابط تمدخ كهللا رصنتسم و رصات |

E 

 كر هشود ريسا هنیلا كنمصخ «هلةلوا مزهنم
 .وق هنجما یسهشال كشا رب یعمنو «لتق هنارادغ

 ى۳۸ هلژم هعئو وب .ردشفلوا قارحا «قرلب

 رکبیلا نب دم «بولو عوقو هدیره لاس ۲۸
 یلوکسلا جدخ نب هیراعم یلتاق .یدبا هدنشاب

 بانح قارحا و لتف تروص .ردیورم هدیشیدلوا .
 مشادرف وا » هدقدلواعوء-* كل (امضر) هدام ۱

 ردکم قوج ك دار هد « یدیا غوا ترخاو

 ردشم هع تاشعشبب هدنتآ هدنرع ةيقب و وا .

1 E ۱ ینلدنالا دجا ن دم 

 هلکشغد ( دادحلا نبا) «بولوا ندارهش ریهاشم

 دوس بل ض .ردشعا تافو هدد رات ۶۸۰ و

 وش . ردراو یاتکر هدض وع هلب رام-شا ناود

 :ردندنرامشا *هلج تیب یکیآ
 ایساهم سفن یوب_ تود دقو

 ًابص ته نم رضم تددهف
 هده ده و نامیلس ېلق ناک

 ابتلا یوهلاو لیلسیقلبو یفرط

 ةنيدمو ندنیخروم
 نایت تمرر | قحسا نر دم

 و طبض لوا دلا ییهونن تربس «بولوا ندنسالع

 باتک یفیدزاب هدناب ویو « ردناذ ول ندبا ر رحت
 جرات ۱٥۱ .ردذخأمو عج ےكریس باح ا ۶۰

 .ردشعا تافو هدنسب رحه

 e 9 | قارولاقسسانب دم «مولعلا « ك :
 مدن و بوقعی یلا نا « بولوا ینلّوم كروهشم
 نانوو ینهعدن مولع . ردفورعم هلکخ د یدادغب

 دلراباتک مجرتم هبییرع ندنراناسل سرفو دنهو
 vy یاتک و نالوا یواح یافرعتو یاسا

 ۱ .ردشمزاب هدنخ رات
 ا ةدنلدنا ۳

 وا ندمالسا ءابطا ۱ حیلع نب دک

 هنتر اظن یس ان كب ہو الع نانلوا ع هبط رقو

 رد دعاص یخاق .یدیشلوا 1 یخد

 .دنکو ینمعسا هدنناي بارع كروک ذم فی رش مءاج
 هد ۳۰۸ تیام نانلوا هوالع هلراظن كسب



 ردیللصوم 1

 بسک یخد هدنایاع «هلکغا تمزالم ههلا

 کام سرو

CE ۹ 

 هدیط . یدشذل و یخد هدرلترومآم ضعب رک

 هدناسداو تفلو 2 .ردشعا نیل ات باتکرب لزوک ۱

 .یدیا راو یسهبرعش تعیبطو ی.الوطدب یخد
 یخدوب (- هتلادبع وبا ) ا

 «بولوا ندمالسا ءاّطا | باک ندم
 . ردفورعم یخد کد جالثلا یا .

 راشم تو ند یط نف

 هکلء

 خاسنتساهبباع بتکقوج رب هلیطخ یدنک . یدشعا

 “شالا ینا ن دجا

 .ردشعا

TEE 
 -- رصا وا هلودلا رتف

 هاشم یا لسو دوهج ن دم
 دلو و هدنخرا ۳۹۸ «بولوا ندارزو

 كنبحاص اروا < كرهديكه بلح نداروا و ؛شغا

 9 دارم دنک هدا هدع و ؛شل وا یاود رظات

 يحاصرکب رایدو تیترقایم ؛هرکص ندتماقا تدم
 ریزو «یدرکلا ناورم ن دما هلودلارصن ریما
 و قلر «بولاقهدننرازو داد هنماف و كوو لوا

 «یک یغیدنلو هدا سا دب تلود روما قتف

 نب دلا ماظن ىلغوا یخد ۳ ندننافو كءلا راشم

 ماوق یلود روما «هلغمنلوا اقا هدنرازو ندنفرط

 هدنخرات ٤٥٤ هدعب .یدیشمرب دتا ماودهدنقاس

 ندنفرط هنلاماب مق یسابع هنلخ «بودیک هدادفپ

 هنر تساردن مانفلاولا و ؛شمروک لوبق نسح

 .هننافو كهيلا راشم ةغيلخو ؛شفلوا نیما هترازو

 نالوا یدعفح و یخ « بولاق هدماتم و كد ۲

 د هنس چاقرب «هلغفل وا اقا ندنف رط هللاا یدتقم "

 اە و 64 کم ندکدتا ترازو یارجا

 ( دمروصنم وا بدلا فرش هلورلادیمع ) یغوا

 كنیق وعلس هاشکلم « هدلاح ینیدلوا هدکغا تاکو
 رهظم هنتباک كکللا ماظن روهشم نالوا یریزو

 شفلوا لزع هلیبمس تغانغلا وا ینلس نالوا
 هلک!!! ماظن هيلا راشم هلودلادیم یلغوا «هدهسیا

 هنترازو كهفيلخ هلاصالاب یندنک «قرهشووا

 هجربحاص هدنخرات ۷ .یدیشمردتا نییعل

 هیلاراشم هاشداپ «بودیک هننای كنيقو لس اک [

 ۳ ۶4 را 3 214 ۳م تی

۰2-۱۸۹ 

 .مدروک ر رج هلا یزا ا یغیدنل وا لا

 هب هس رو تانا دا رکو هقف كرك

 ۰ روینلوب یلح فبلکشم |

E 

 هلتفغ وا هجو رکب راد هن بدن ندنفرط 6

 نددارکاو ناکرتو هللا سکا نب قترآ نداما

  7معز مساقلاوا یغوا «بودیا تع نع هلتعاج -

 قابا چوا ینیقرافای. یسیدنکو ینیرهش دمآ اسژرا

 ندهرصاح  ERE ¥ E۔ماظن یس دفا

 ندندب روصنم رفظلاوا هلودلارصان ىلغوا كندا
 طبض ینااو۔ماو كالما تاورم ی « كرهدیا حف

 «كر هلب ریو هنسیدنک یخدهعسر راد هدمب .یدتعا

 هنسهرادا تم یخد یهبحرو راعس و لصوم

 كننم دیک هاب هب هیق ولس ك وامه د هبطخ و اا

 هد 4۸۳ .یدیشمالشاب هغملوا رکذ یمسا یغد
 ارمش و الع و مرک . ردشعا تافو هدلصوم

 راهدیصق قوج كي یلامز ءارمش هدنحدم «بولوا

 تدم لوط یخد یدافحاو دالوا .ردرلشلوس

 . ردرلشف و لثان هلابقاو تلود
 - هتلادیع وا مامالا ) ی 2

 ءا ةف ها ۱ ١

 كس رلترض» هفینح وا مظعالاماما و قدهیفنح

 هلی دنکت قو ۳ نامامالا «بولوا ندنماکصا
 لصا نم یردب

 « هدلاح ینیدلوا قدهرف ر هدنسهطوغ كەد

 هجرت بحاصو «نطو هدطساو «هلترعه هقارع

 یکتا جک .ردشعا دلو هداروا هدنخرات ۰
 و ؛ شا مولع لیصح هداروا «هلنع نع ههفوک

 هنسهما مالعا كننامز نوععاقتسا هفرش تیداحا

 ك(هضر) هنینح و امظعاماما

 و «ماود هحرلهنس «هلا لوخد هنسهدافا سلم

 كنعو وا ندنسهذمالت كلا راشم ماما هدمب

 ه دهقف « گر هدا هدافتسا ید ندنسهدافاو سرد

 ىل هانیرلترضح هقینح وبا
 قوجح ر .ردد# ماما هیحلش اب ندیا رب رو طی

 «ریبکلاعمالا» : یراروهشم لا « بولوا ینانیلأت
 هدنتافاّوم .ردیرلب اتک یلناونع « ريغصلاعماج ا 2 و

 لئاسم یقامتم
 وا تاذ رب ناسللا عیصف

 قباطم هتغالب و وحن دعاوق یخد

 تاون «بودیآت تعحارم

 . ید شما لمکت

 یماکت « بول

 دیشرلانوراه .یدا تاذ رب نیمسو هجو .یدیا |

 قلهرآ رب «بولَوا هدایزكی یرابتاو ردق هدندزن
 هيلا راشم ةفلخ .یدشفلوا نییعت هنساضق هقر |



E 
 هدنکب دتبآ تم نع هنتهج ناسارخ «قرءهلوا هعف د جر

 ™ هدنتسم اک ر وھجم ندتاح ها هلا هجر بحاص

 رب ییکیا هد ( یر ) هدنخترا ۱۸۹ «بوتلوب
 یرازا هزانج دیشراذوراه «هاکاتافو هدنوک

 « بولیق تاذلاب
 . ردو ص ییدبد « هسرعلاو هما

 .وک ها هجر بحاص هدندورو هدادفب یرلتزرضح

 ترفوو ؛شا هثحابم هدهغلخ روضح «بوشیر
 ندناحریهاشم . یدسشلوا ناربح هننامولعمو اک ذ

 .ردیلغوا كنسهزمت كد ماما ( ءارف )
 یو ان ا دم ون دلاء ۱ :

 « بولوا ندباتکو ابدا ریهاشم ( نودج نب
 .یدیا ندنسامدن كوهللاب رینتسم ندهسابع ءافلخ

 او « ةرک ذتلا» قلم هگراتو رداونو تاسدا

 ردا لا باتکرب كرب هرزوا دلج ۱۲ هلبن

 هد ۵۰۰۲ هراعب ؛بودیا سيح یتسیدنک هلغغل ۲

 ییاوش نالوا راد هوعه .ردشعا تافو هدسرحم

 :ردندن رامشا “لج تب

 اعم سارلاو لقعلا فبقخ اي

 ندبلاو ًاضبا حورلا يق و
 بدط يلم كلا یعدن

 نبلپ نکل و تنا بیط

 (لا)ا ىدادنبلا نسملا نیدم 3 ۳
 . ردراو یراعشا ناود بم «پولوا ندیرع

VFهعطق وش ۰ ردشعا تافو هددادفب هدنخ ات  

 : ردندنراءشا لج

 هتدم لالا مع ليلا یتقب
 عديام مايالا و ثداوعلو

 ًاهمدوح هيلن ام زقلا ددودک

 عات هشت ینلاب اهریغو

 تسال فا نی
 دشرا تناضت م 4 دالوا هرکص ندنیمرکم
 نب رفعج تنب هلوخ ) یسهدلاو ؛بولوا یلشفاو
 یسهنس یم ۲۱ تانهونتره .رد ( هیفنطاسیق
 هدنامز وا ۰ هل غ لوق هنلبصحم لع «بولک هايد

 یخد هلتماقتساو فاصتاو یوقنو عرو .یدرلشغ

 ءارمشریهاشم

Ak 

 اب رب دقتو تب هل لس هداز كنبردب «بو دیا نیە |

 .ادم هقاقشو هنتف همالانج ییدنک .یدآ لماح |

 تنفد مولا و هدنفد بقغ

 یفاش ماما

 هی هدیا هرکص
 | ندنراهرقف ضهب روك دم باتک هللا راشم ٌهفلخ

۱ 
۱ 

۱ 

 و «هدنکی دتنا جدورخ یفقثل ادیبع ینا ن: راتخ ۱

 ترضح .یدیمالشاب هنلآ تعم هنمان هیفنطانب |

 * بوسیاط ماما ییهجرت بحاص یمهقرف هیناسیک

 از اش ها

۲/۳ 

 یتساول كنبردب هدنسهمقو لج . یدشلوا رپظ

 قعشراق ههبرام وب ادا < هلفلوا نتحم ندهلخ

 كکردب» ك(هضر) یلعترضح < ا

 بس هدنغیدلوا یلقح كفرط ۳ لخاد

 ۱ مفدنم یسهصوسو «هنرزوا یعد « ؟ردیمراو

 | و توقو تاوص . یدیشلآ هنیلا یلارل «بولوا

 یفترلالم ترضح
 «هجدیاسح ین رفت یلاحترا ؛بولوا حورح (هضر)
 « قرهلآهتناب یبهجرت بحاص هللا نیمرکم نیطبس

 . «یدرلشا تناماو هیصو هنیماما بانج یتسیدنک
 هللادبع «هدن کی دتنا تفالخ نالعا رب, زلانب هادی

 كما تعيب ه(امضر) هيفنلادحم هلبا سابع نب
 .ندکدنبا سک رھ رلنوب «هدهسیا شتا فیلکت

 ینراب دنک « هلکمریو یاو یراکح
  هجرتیاص هدتاور رو ؛یددعا دیدهنو بقعل

 خا ق .رد خا تافو هداروا «بوجاق هئاط

 هدهرونم#ةنیدم هدنسیرجه خیرا ۷۱ هروک هنایاور
 یبلاو هنیدم یزاع یبهزانج «بودیا لاحرا

 . ردات (هضر) نانع نب نام نب ناا نانلو

 شم هتسا

 . یدیا دنا یخد مدتع اععت

 نالوا مبات ۰( ناسیک ) ندنرلهلوک ك(هضر) ىلع

 هیدبا تایح ریار هلساح#ا قرق هدنغاط (یوضر) |
 معو وو تاعش .یدرارینانبا هنغی داوا یح هلبا

 ۰ ردلوقنم رداو قوچ كي هدنقح ی-اوقتو هقفو

 . یدررید یخد EES (فینج دت)

 ا نا وا

 E | ۱ رضخان دم
 لخادهدادغب .ردفورعم هلک خ د (قباسلا) «بولوا

 هللا ایقاب نباو یدروساو یزیربت بیطخ «بولوا
 نبا <« هلتعزع ندناهغصاو یر هدعبو «تبحص
 « نامدنلاةفحت » .یدیخلیا تاقالم هللا هبرابهاا
 > هرکص ن دنخ ران 8۰ -ردراوی تر ها ونع

 .ردندنرامشا *لج هعطق وش .ردشغا تافو

 هتعطاو یذاوع تیصع دقلو

 یدیالو هقشاع لتقب ءاضشر



ME 
 یماسم هیف موللارش قاق نا

 یدنلا هتنح و درونم تنح ايق

 طاشان در  | 8 a ۱وه ام(.

 قاع وا «هلدورو هدادغب «هدلاح یغیدلوا لدنق

ESAT هر ید شفلوت هدهرظانم هلجاج زلا 

 بتاتک »9 « 6 ریبکلا ول اباتک » « « نا رقلا

EAS ىباتك ج وا هلراناونع «« عنقلا 

 ردراو ۰
  ۰ ۰ام ( تن لا سمت

 وا 7 ی لااد نر دن
  3فیط > ۰ یدیا راو یلراهم یحد لا نو

 یفیلان وب :لزوک قلعتم هاب دا هلساونع « لالا ق
 هت هدنحشرا ۸ «بوماشاب هدرعم . ردراو

 لج تب کیا یش . ردشعا تافو هداروا

 :ردندنر امشا

 ليل برلو  eهتعطق
 یطاشلاب ا هنم تب ذا

 یتشاشحو یمدانم ءانضلا یسعا

 طالخالا بئارغ هوش

E ۹(قثمدلا س دیسلا)  

 نده تاداس ناوضر ى دم

 ك ءهلغملوا یخد یخ ا نسح «بولوا ندارهشو

 تافو هد ۰۷۱ ۰ ىکا خاسنتسا رلب اتک قوح

 ا تب ییارب وش .ردذعا

 اعا نولتلا یثام
 باعسلا یجریاههجو ن

 Ns ناوضر نب : ا 3 ايدا (- نیدلانیز ) ۱ ۰ 4 ۰ ع

 ؛یدا لوغذم هلکلب زرت ه دنس هیصق هلع كرصم

 هناخ رب لزوک هلا هجا یتیدنازق ندتعنص و

 .یدیذعا در ادت یخد رب اتک قوچرب «بوربدبان

 ولت بيعي نم اي
 - ولت اذا ءامسلانا

 هءطق وش . ردفورعم یخد هلکغد داعرلانبا

 :ردندنراعشا £

 ابها یرقنال یلق را 9

 امانت نا ییمع نافجا یعاماو

 یع>راق انمقتلا نع اذاق

 ا و ادر مےھاربا رات

 تا ۵ يوا او ۰ ۳

 بام ةداعس ن دمت
 سعت نب = نیدلا ر

 ندهعفاش ءامقفو نادالع ریهاشم (ىوج ا نيدلا

 ؛ شغل و ةاضةلاىاق هدماشلاقدمد یرد «بواوا

۶۱ EY 

 و نامفصا « بوغوط هد رات ۱۲۱ ییدنکو

 «ريسفت « هتف « هلا مولع لیصح هدتشمدو دادغب

 لوط دب هدهبدا مولعو باسح «نلل وصا «ثردح

 قهج ھر «هلتعزع هرصم «هرکص ندقدنارق
 هد(یسنم) تقو یلیخ رب « قرهنلوا بصن هنفلیضاق

 -یضاف «قرهنلوا بلج هتشمد هدعبو ؛شعا تماقا

 «بودیا لاغتشا هلسردنو هدافا و ؛ شلوا ةاضقلا

 ۲۹۳ .یدیشمردشت الع قوجرب ندالع هاشم

 دوس یواح ی

 حرش چاق رب ندهرومشم نوتهو فیلأت باتک رب
 یخد یراهشا یلیخ ر .ردشعا

 : ردندن رامشا *هلچ

 اع اکیا .ردشعا تافو هدنح رات

 تب وش «بولوا

 قئاو فاو ینالاق تنسحا

 قب دق ايف ىلع دوج كب
 یرولاف یلاغ وجرا یذلاتتا
 قش كاوس وحرب یذلا نا

 ن -- لادبع وا (

 ریهاشم ( یرهزلاعینم
 رب هیدۆاو هجرتلا یآ «بولوا ندنیلدعو الع

 هلکد ( یدقاولابتاک ) « هلکُعا كلبتاكک تدم

 لاما و هني يع نب نابفس .ردشلو ترش یحد

 ۱ دعس ن دم

 نبعب اتو هادک .ردشعا تاورو عاقسا ندرهاشم

 یواح جار” كیانلخ نالوا كدهننامز یدنک هلبا

 «بوزاپ باتکرب ربتعم كو كو هرزوا دلج ۵
 هتف . ردقودص هدنتاور .ردشعا یخد راصتخا

 ردراو یغد یانیلأت ضمب هدشیدح و
 .ردشعا تافو هدنشاب ۰۲ هددادغب

 ا ا نادعس ن

 هد ۰

 ۔ءارقو نولوح ریهاشم

 وا .ردراو یفیأت رر هدنف کلو «بولوا ند
 نا یخد ندنسیدنک «بودا ذخاقدر رضلاةب واعم

 هد ۷ N ردشغا هدافتسا یرارتاسو نابزرلا

 . ردشعا تافو

 ام ا

 ا تعج
 ریهاشم ( یرصبلا لاس ن مالس نب ن ن لس هلادبع نب س هللادبع :

 مولع كا ندهلس نب راج «بولوا ندناحو ادا

 ۔واو لشح نب دعا ماما نادیتتس دن. و ا



ey 

 .ردرلشغا ذخا بعث سابملا
 یغد ینلاوحا مجارت كبرع ءارعش «بولوا ینامولعم
 .ردراویاتکر هلساونع « ارمشلاتاقبط » یواح

 . < ا ناتو وصتیا)

 شام (یتریزا | ناملس نر دم
 كنیسایع ٌهفاخ هددادغب «بولوا ندارعش ءایدا

 .یدیا راو یسالتا ههلواطو راق .یدبا جاج
 | *لج هععت وش ۰ ردشعا تافو ه دن رات 1۰

 : ردندنرامشا

 تار ال  قلیلع لوقت
 اودغ یتطو نع تعم زا دقو

 قیدض نم كمارع بلطاو متا
 اودع اذا ربصب اهل تلقف

 -- نیدلامجت 0

 EA اف

 [. بروس 0 هنسهدام « لیتارسا نبا ]
 یوم نب هللادبع نب )

 نب نح نب ا ازم
 ندیوضت رم بانج دافحا (بلاطیلا نب یلعنب نسح
 ةفيلخ هدنخرات ۲:۰ «بولوا تاذرب صاشو ب دا

 یسابع
 رارب هلتاذ

 وس ن دم

 چوا «قرهنلوا سبحو باج هدادخب
 .یدیشعا تدوم هزاعح هدعب و ؛شلاقسوبحم هنس

1 TISTE 

۹۲ 

 | ەر رابخاو راعشا
 مروشنم منه «بوراقیچ نفاق موتض «هددکیدتنا |
 هدنخ را ۲ ٩ «بودیا ماود هدب رح هاکع د «ردو |

 دک هنطیض كدل ین یراراوجو |

 | هک ٤

 ۱ 5 رکید ندبلاط یا لآ ندنف رط لکوتم

 , ییدلیوس هدنتیسوبم یانا تیب ییا رب وش
 :ردند راععا

 یوهلا لمدنا ام دعب نم هل ادبو
 «هاگلب یاب «قلات یر
 هنود ءادرلا ةيشاع ودب
 لا هناکرا عنقم ا رذلا بعص

 اب
O E 

 ندا تراما و تموکح هدناسارخ هدننامز هبساع

 هدنخرات ۲ ۸ «بولوا یریخاو یعشب كرهاط ین

 یک یدادجاو ابآ یسیدنکو ؛شلوا فاخ هنیردب
 شيعو لو وها «هدهسیدیا تاذ رب لقاعو لدام

 ردتقم هتکاع هظفاح «ندنفدلوا لابم هترشعو

 هدناتسیسرافص ثيل نب بوقعی هدننامز «بویمهلوا
 ندرلیولع «یک کیدکچ رکص هناسارخ «هلجورخ
 خد دیرا نب نسح رومشم هلک د ریبک "یعاد
 شتآ یکیآ هجرت بح اص « هلذل وا ىلوتسم هناتسربط

 ندهفیلخ » هثيل نب توقعي «بولاق هدشسهرآ

 عرب بک نداہقفو هدنروضحیسیضاق كناروا

 لاژس هلب-هط-او یعلبا هد « ؟ردیمراو ك روشنم

 ٩۰ ندنراقا نسیدنک و ؛شلوا لخاد هرواشین
 .یدبا شمردنوک هناتسیس هدنراسا تح هلا یدک

 ۲ ۳۹ ناسارخ «بوریا هنایپ یموکعرهاط لآ هلهجو و

 هنسهدام «دشخا» ] )

 [ ۰ هبروس تجار ]

 (یرصااهلادبع نب ۱ مک لادن در لاد بع وا )
 *هلجا كنم رلت رخ یمفاش ماماو زد هیعفاش ءامقف مظاما

 هاند هدرصم هدنځګ رات ۱۸۲ «بولوا ندنب اهءا

 كاکاام ماماو ندکانب هللادیع یردب و ش

 «بودا مولع ذخا ندبهو نیاو ہٹا ندنناععا

 الت ةقلحرس «هللاستا هنر رضح یبفاش ماما و دعا

 جنط ن دم

 «هدن رکدتا تباکش ن دنا ۳ هب یعفاش ماماو

 رو باوج كرهد « ردیرثا کاو هلا راشم

 :هلرآ ندناذ و » هعآ بک هنلغوا داریم | لاک

 ندیهثا ۰ هدبودیک هنحراخ كتکاع و ارز

 « رد رلکچ هد يد شا « كەسردبا تاور
 « هلتع نعهدادنب همجرتبحاص «عقاول یف .یدیشعد

 راشم *یضاق «هدنکیدننا تاور ندیهشا هدنلخاد
 هجرت بحاص . یدیشعد « ؟ر دین بش ها » هلا

 ا اق رصم هرکص نديفاش ماما
 هدهمهم لئاسم شعب هدننامز نولوط نب دجا

 ۲۱۸ ۰ یدیشلوا لک مجمو ؛شمریو یوتف
 ددننابیربق كنيعفاش ماما «بودبا تافو هدنخرات

 .ردشفل وا نفد

 ¥ م 0

 E هدنادنا ( یومالا
 ۳ ا

 هتردبندیا تافو هدنخرا ۲۳۸ ۰بولوا یسیهشب

 ثافو هدنشا ۵ ؛ شلوافلخ

 قموکح تدم نالوا لاب هب هنس £4 . ردشعا

 وام هرلنمش دیلخادو یجراخو هليا لئاوغ

 هد: ۲۷۲۳ و



۳ 

 نا

 ۹5۹ یهلئاخ رب «هدهسیا شلوا رفظم هلتاعفد ردق هنره

 تن هنایسا « بودیا رومظ یرکید « زا ردیا عف مرقد ۱

 یرلسن ر نایتسرخ نالوا شلاق هدنرارانکو هش

 یحاص « ندنراق دنل و هدقمربت رآ ینرلتوق هج تک 6

 قوح هنسیقرت كتب رومعمو تس دم یکیالسا هجرت

 لافشا یسیدن؟ لوا لا .ردشمهمهدیا راتمدخ

 هعود ندنابتسرخو بوسنم هنموق طوغ ندا ۲

 و یادم ادایز نی یسوم ییلاو هطسق رس نالوا 3

 ؛بولوایسوم نب هنیبل یفوانانلو یبلاو هلطیلط

 « قافتالاب هلبران ابتسرخ راولو شیروتسا رنو
 ندهیءالسا تلود یرارب نانلوب هدنرلهرادا تحت

 باتکرب هلیناونع « نيقنملاةصور » "

 ندکد تالاغشا هنس چاق یمالسارکسصعو ؛ شعر 

 كلام « هرکصندننافو تناسوم موقم <« م

 | صفح نب رم هدعب .یدشفل وا دادرتسا هروک ذم :

 دنزک لاصیا بهمن «هلا روبظ قش رب هدنعا

 و ارب رلزسنارف .یدشعا ماود تقو یلبخ هدکعا ق
 هیناپسا «یکیرلکهتبا موه هسل دنا ارحم رانامروت و

 ندن ته هرودابشاو زیکترو یغد یرلن ایتسرخ 1
 | .اوس هصلاخ كنساغود مالساو ؛شملیرایا یخ |

 هرانوب یسلوا تسکش «بولیتوط هبهنوطرف هدنلح _
 بحاص ۰ هدهسیا شمربو تراسج اهد تاق ر
 ریادنو تراسجو تعاعش و نانلو یلغوا كنەجرت

 | تاذلاب اضعیو كرذنم نالوا روپشم هلا هبرح ۲

 نانلوا قوس هایسهدناموق كنجرلادبع نب دم |

 كلام «كرهدیا روبج هکمکچ یرلموقم راودرا |
 .یدشعا دادرتسا یهطوبضم

RT ۱ 
eفطال دبع  
 املع ی رو د لوا ناخ ى

 و حرش رب لزوک « « هاده » «بولوا قدنس
 . ردشم زاب

 یسیجندب تنهیوما كولم
 .هروک ذم كولم و لغوا كد نب هتبادبع او 8

 نمی كرصانلا نجراادبع لالو ییز کس ےل
 هدهبرامرب نالو عوقو .ردیردب ثكنينا نهرلادبع

 هرکص نوک چاق رب ؛بولوا حورجم هدنخشراا ۲
 .ردشعا تافو

 هنمات هسایع ءافاخ
 ا دیش | هلادبع نب دم

IY ۳ 
 وبا نالوا ییمنکیا كنسارما باغا ی نروس
 ريما « بولوا یلغوا كيهاربا نب هتلادبم سابملا
 یسهررزج ( هیلصسیمی) هیلقص هدننامز هلا راشم

 مرلب « قرهنلوا نييعت لاو هاروا «هلنغل وا 2

 تموکحیارجا هنس زوقط هدنرهش ( ومرلاپ ین )
 تافو هداروا هدنخرات ۲۳۷ «هرکص ندکدتبا
 . ردشمنا

 اشم (یرذملا لبلا)
 ندمال یا اف

 هدنخشرات ۳۶۷ و ؛شقا تأشن هدسلدنا «بولوا
 یدادش و ؛شلوا لخاد ههرصب < هلتلحر هفرش |

 | نودبع نب دم

 «بوود هرصم طاطسف نداروا «نىزىكمروك |
 هرادا یاتسرا كناروا تفو یلیخ رب

 هسراع و هکلم بسک هدهییع تالع و ؛ شعا

 « بودیا تدوع هسادنا هدنرات ۳۱۰ و سا

 شریک هنتبابط تمدخ كهللاب دبؤمو تلاب رصنتسم |
 بط رهام ندنسیدنک هدهبطرق هدننامز .یدیا" |

 , هسدنهوباسح لوا ندنصاصتخا هتابط .یدیغو

 یسالوطدب ید هدرلع وب «بودبا لغو هلقطنمو
 قیلأترب هلیناونع « ریسکتلاق باتک» .یدیا راو
 . ردراو

 هللادع ن-- هنلادص وا ۰:

 شا بلد ۳ ۱ لب ن دم
 رفعج واو حافس نالوا یرلکالا ك هبساعع ءافلخ

 هدنخ رات ۱۹۱ هجر بحاص

 هیهارا یلغوا یءاما «بودبا تافو هدنشاب ٤

 ییجرب فی هبسامع ءافلخ هبلاراشم ؛شعا دارت

 .ردشلوا

 ن هزج نب هللادبع وا ) .
 ان ا ن سخا لعن, دم

 «بولوا ندارعشو الع ریهاشم ( لاطیان ىلع,

 و قودسص هدنتاور برع رابخاو هفن ریش ثب داحا

 جرفلانٍا و ییزالاناش۶ وا .یدیا تاذرب قووم

 . یدشعا عاقتساو ذخا ندریهاش» U یئایرا

 . ردشلوا مقاو هدنخرات ۲۸۲ ینافو

 ثكللان -- ا ا

 ربمالا نب نیدلاقت رفظلا رم نب
 هیوا كولم نرو س تموکح هدام ) ندلار ون

 « بولوا تاذ رب رعاش و بداو مع ندنس هبعش

۳۹۳ 

 . رد ر دن در وصنم



Perf 

 ( هفاک . ردفورعم ید کد ) هاشنهاش نا

 فصتم یخد هلتعاص «بولوا یسهرې ندمولع

 « هرکص ندکدروس تموکح هنس زونوا .یدیا

 دا و اهلع *یماح .ردشعا تافو هدنخ رات ۷۱۰

 نیمع» ءامکح «ارمش ؛ایدا «اهقف هدننارس «بولوا

 هدایز ندزویکیا ااد ندرتهو ملع بابرا زا اتو

 ید E یدرونلوب دوحوم اوت

 كوي ناو « یئالخا ریسو یئاقلارس رامفم و
 ی“ ارعشلاتاقبط» ن هرزوا دلج ۱۰ «ییاتک 2

 ر, نیبم یمیاقو هنسب هنس کرم نددلج چاق ربو
 چد هردانو هسدغ بتکق وچ ك . ردراو یخ رات

 .یدشعا ج

 AE | عنب دم

 ندجخناشم راک ۱ 5

 هانرتبن زا نیدلابطق ۱ با و نب
 ندکدتبا رهغ هدهیلقعو هیعرش مولع «بولوا یلغوا
 یداتسا . یدشعا كولس هفوصت قیرط «هرکص

 «یک کیدا حرش الصنمیاتک كن رانف نانلو
 ؟صوصا» و بیغلاحأتفم « كن و وق نیدلاردص

 یلافو ردشعا حرش | رصتخم یسراب ات یلناونع

 . ردشلوا عقاو هدنخرات ۸۸ ۰

 نا
 ددارتش هاشم (یدادعلا بک ات

 هدضورع «یراعشاناود هرزوا دلج ۱۰ «بولوا

 راثآ راسو یفیلأ" رب .قلمتم هرداون «یابک رب

 هدنخشرات ۶۹۲ ۰ ردراو یس هب دا

 :ردندنرامشا “لج هعطق وش . ردغعا تافو

 هنسهدام « یذمرت » ]

 هد شا ۷۲

 یش رسیاب مکنم ضار انا

Suام اذ قیرطلا لع  
 قیرطلا قافنالب انتمج

 « هقرشنا» ] ) یطاشلا )

 [ .هلبرویب تمجارم هنسهدام

 دا
 هنسهدام «یرمعب

 | دمت نی دم

 رممیلادم* نپ دن
 [۰ هلرویب تمجارص

 ات 0
 ا لهب و ها ۰

 ا نار لالوا | ناد هک
 ناوم نالوا یریخا تنهروک ذم كولمو یلغوا
 ألوا لئاث هتنطلس یسیدنک «بولوا یردب كراج

 .«بولوارکصرس هدننامز كلادبعیردارب .ردشم

 ۸۲و یشراق هرلهور هدنتهجهیطالم هدنخرا ٩
 ؛شعا انغ هدهینیمرا هعفد چوا هد ۸۵ و ۸4و

 ٩۱ «بونلوا صن هنکلیلاو ناعرذآو هرزحو

 ۲ ردعلنآتافو هد ۱۰۲ و ؛شفل والرع هدنخرات

 دو ] ( وللا e اشکلم نب
  یرک کد هدنسەهرص

 ا ر | یسوم نب دم
 كردار جوا نالوا هدننکح یرادجوم تنهضایر

 نسح و یسوم نب دجا یرارکید ۰ بولوا یرب
 و هیضایر مولع ردارب جوا و .رد یسوم نب

 ۱«نانو هعدق بتک نالوا راد هبهراسو تثیه

 تمه لذب هدنصوصخ كمریدتا هجرت ؛بولو

 .درفتهدهروک ذم نواف ؛كرەدبا تردقم فرصو

 تردیرکی كضرا *ءرک هفیلخ نومأم .یدراشعا
 هدنصوصخ قا ئا كنفیدلوا هدنتعسو ليم كم

 هردارب چوا و «هدننمض تاثا یو «هلکعا ددرت

 0۳۳ بل رب سد وب کہا تجارت
 ارلشا تعزع هاروا «كرلبرتسوک یسارخت رایت
 یرضوط هلامش «بونالغاب بیا رب نوزوا هنیزاقرب و
 « یکی رف دا آ عافترا هدرب ییدتب كہا «دلرهکج

 هدلییدتیب كيیا «كرهدیک یغد یرضوط هبونج |
 راهحرد عانترا هلسو كراو ۽ نا عافترا ۱

 سو وا تك را تک «كرهدا تاچ یقرف ۱

 قانثمطا ءدایز اهد «یکی رلکدتبا تابثا ینفیدنل و

 اد هدنسارح هفوک ین هبرجت و «هرزوا كلک

 ۲۵۹ یسوم نب دم .یدبا راشموق هارجا عقرم
 اا رب نالواهدربج نف .ردشا تافو هدنخرات



i:نو  

E E 
 ندفرط (نزور) ویسوم ندننیقرشتسم هرتلکنا |
 تتم هدنخحرات ۱۸۳۱ «قرهنلوا هجرت هبهجزلکنا "

 .ردشفلوا رشنو عبط هدهردنول ریارب هلیسیبیع

 تا یورهلا فسو نی دم

 .ردینلومكمولعلاسوماقرب هلساونع «رهاولارحم» "
 هنسهدام « یبغوا یحی زاب » ان زا ۱ 1

 ] .هلروس تعجا رم

 دم یاطاس عفلاوا (-مور) ۱ اما ری
 ندنسارزو یرلترضحیلاث ناخ 1

 یا ریزو هدشنامز ینرادص كناشاپ دوم «بولوا
4 

 وا یضیضو نیک هدایز همیلا راشم ردص و ؛یدیا "
 هدیهاشداپدزن هدنسانئا یرنسنامهرق تابن «بول 3

 .وا بس هنلزع هد ۸۷۲ «بودا تیاعس هدنقح أ

 تدم .یداشلوا بصن یسیدنگ 5 : شل 3

 -رلغوانامهرق یتامز «بوروس هنس چوا یترادص 4

 ؛ شمریچ هلیلیکتت كنب
 کم تدم رب «قرهنلوا لزع هد ۰ درک

 عماجنالوا یسهدرک انب هدرادکساو ؛شقا تافو

 ندنرادص كاههس جداو

۰۱۹۰ 

 هعود ندمور .ردشفل وا نفد هدنسلا وح فا رش ۴

 هدنس « ارزولاةقدح » یدنفا تا نامثع .یدیا _

 هدنلزعتناشاب دوم «بویقا رک ذیلو هساصن ره

 ؛ روزای نفیدنلوا بصن كاش قعسا هد ۸۷۲ "

 « بولوا فلخ هبهجرت بحاص اشاپ عسا هکوبلاح
 .ردشغاوا بصن هد ۸۷۰ _

 -- یاش قامهرق
 ا

 انالوم « بولوا ندارزو نک هترآ دنا

 ردندنلست كنبرلترضح یور نالا ۲ 1
 فراعم باستک ۱ « بودیا كولس هسیردت قیرط 1

 «هلبا لاقتنا هنکلس ناود باتک « هرکص ندکدتنا
 « كرهدبا تراهم و هکام تبسک یخد هداشنا #3

 ادشا .

 یان هلترازو ةتر 4 هلن ارم 0 هدکاس ول |

 نوهخیدلاق تدم لوط هددنسم و .یدیشلوا ۰

 | هدنخرا ۸۸۲ .ردفورعم یخد هاسل (یاشن)
5 
1 

۴13 
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 دنسم « هشرزوا یبحو لزع تناثاپ دجا دادک

 ماقم و هنس ترد « قرهنلوا اقرا هباظع ترادص

 هنعضو تاماظنو نيناوق قوچ رو ؛شلاق هدیلاع

  ۰یا ناخ دم ناطلس هد

 ٤ بو دیا تع زع هس رغم لوطا ۲

 .ردشلوا قفوم

 یر رفح

 و انا یرلشعن «هدنکیدتنا لاحترا هدهزوبکک

 روه هدنن دوع هلوسناتسا «دكرهدیا مک یبرالاحرا

 تسد تنایشاتکی ةفاط هدنسهزا شروش ندا

 تاذ رب رعاشو بی داو لام .ردشلوا دیهش هلردغ

 شعب راس و یاج و عماج هدلوبناتسا «بولوا
 .ردراو یلاربخ

 « اشاپ یریپ » ] ( - یی ) | اشاپ دم
 ۳ هلروس تعحاص هنس هدام

 یوناق ( — لیوط )۱ اه
 1 ماسو ناخ اک ویر | اشا دم

 دنسم هنس ۱۵ ہد رود تلا ناخ دامو یا

 نع « بولوا ر زو ر شمنلوب هدامظع ترادص

 « هدلاح یش دلوا ندنسهبصق لقوص كب هنسو لصا

 هللا قاغا یجویق «یرهنلوا هیرت هدنولاه مرح

 «بولوا اشاپنادوبق هد ٩۵۰۳ و ؛ شم هه رفط

 ط نکیا هدنتلایا یا مور هدعب

 ةافاکم هلترازو هر «هاکروکیسهروکشم *یعاسم
 « هلجوزت یناطلس ناسا هد ٩5۱٩ «یقرهنلوا
 ًاقامتمو ؛شلوا لئا هتفرش یراب رهش ترهاصم

 زم یاکسره هد ٩۷۲ .یدیا شلوا یا رزو

 «قرهنل وا میف رت هبامضعترادص دنسمهنرب اشاپ ىلع

 هنس کیا هدنتنطلسرخاوا تباخ نایلس ناطلس ناکرقنج

 هدنسهرصیعقراوتاکسو ؛ شا لانشا یبیلام ماقموب

 ءافخا یشمن «هدنکیدتا لاحرا هیلاراشم هاشداپ

 ناطاس تنطاس تخم ثراو «دكرهدیا مک یلاحتراو

 توامیودرا ردق هب هعآ وا لصاو ینا ناخ ماس

 هنعوقو شروش هنوکرو ههظفاحم ینماظتناو ماظن

 ماس ناطلس .یدیاشملوا قفوم هکمهمر و نادم

 تاردو رادتقا كنهچرتبحاص یرلترضح یا ناخ

 ۔ادا دب یروما قتفو قر «هلبا ردق ینتقادصو

 هدنعف راوشم



 ۵ و

 هنس یجب زکس دلدهنلاحترا «هلکما كرت هنسهر

 دارم ناطلس .یدشعا هرادا نسح قلود روما

 ااهدنرادص دنسم ندنفرط یرلترضح ثلا ناخ

A 

۱ 

۱ 
 | برق ههنس لآ ید هدنرود كرلنو «قرهلروس
 ٩۸۷ «هرکص ندکدتبا هتلطم تلاکو یافا تدم

 دیهث هلبردغ رخ كرارج رب بوذجم هدنخشرات
 ۳ وصخ هبرت هدنراوح یراصنا بودا با ا

 ریزو ر قفومو ر دمو لقاح .ردنوفدم هدنسهص

 أ قوج ك هلن زیپ دنت نسح هدنترادص ت.دم «بولوا

 . ردشلوا رسیم تتفوم هناحوتف

 هدنفرظ هنس شقل آ داد هننداهش جرات ندنلوخد

 «شمالوامهنم هلتممت رب جه«شمالاق لوزعم نوکر
 .ردشم هلروک یرتا كلزستيقفوم رب چه هدنناثبشت و

 ا و نر
 ترادص دنسم هدنرود تا ۳

 كيعزرب یلاسینغم «بولوا ندارزو نک هب هیامظع
 ا .ردلخوا

 هلک د شواچ دم یلهکت « بولوا ندنناشواچ
 .یدشلو ترهش

 تعز هزاجح باج هلی ,اتک ییاربمعت فیرث مرح

 ٩٩۹۰ «یقرهناو دو زمام شم هدعبو ؛شعا

 هنساول اسنغم لاخ دم ناطاس هدازهش هدنخشرات

 هدنرلتعم هلیتمدخ یقلرادملع «هدقدلوا زادناهباس

 هاد .هلکلروک یفادصو مدح نسح «بونلو

 ًاقاعتمو ؛ شغل وا جو زت هنسیدنکی س هع رکن هداز مش

 .یدیشلوا $ «ملاراشم *هدازپش هدع و رادرتفد

 كدلاث ناخ دم ناطلس هیلاراشم هدنخراا ۳

 ۰٤ «بولوالخاد هارزو كلس هدنراسولح

 ترادص رهم « هدنلع یجندرد تنیاشاب نانس

 هنماقم هرکرب قجنآو ؛شفلوا ضیوفت هنسهدهع
 نوا ندنبصن «هلغلوا التبم هبه ریش «بولس هدیک

 ۔ ہریطخ یعماج افو حش دعا تفر 5 دک

 .یدیا تاذ رب فیثعو لداح .ردنوفدم هدنس

 « اعاد حارج »] (- حارج) ۱ ها یر
 [. هلروس تعجاص هتسهدام ۰

 ناخ دجا ناطلس (-الال)
 ترادص دنتسم.هدیرفد لوا

 هد ۰

 | اشاپ دم
1 

 ۱ ه دن راس ولح كمااراشم هاشداب

 | هواه یارس

 1: «هرکص ندقدلوا لات هیهاشداپترضح |

 «مریسیو یلوغرتسا «هلتع زع هنءرفس لاتسراجم رارکت

 ,E «ندنرلتدلوا شنا یدصت هب هناراک م صغو ۱

 ۳تا
 8 یل هغسوب «بولوا ندارزو ن هام و
 هلقلروخآریمو ؛شفلوا هییرت هدنوباه مرح «هدلاح
  ؟شلوایطباض نایشاتکب ٌهناط هد ٩٩٩ «بوتیچ
 . یرکآ . یدشفلوا بصن هنتلابا وطانا هدعبو
 هنتلایا یلبا مور «هاگلروک مدخ نسح هدنرفس
 ۱ ؛شفلوب هدبصنم و تدم لوط «قرهنلوا لقن
 اج ینمی) سورکنا هدننرادص اشاپ نسح یعشو
 زوا هد ۱۰۱۳ .یدبشلوا یرادرس یدودح

 یغیدلوا یا «بولوا مظعاردص هنبرپ اشا ىلع
 هنیناج نودب نام هلیسهقااس تراسج و تعاعت
 ینراهلق ناوطخ و هتشیو جاو «كرهدبا رکسع قوس
 ندکدسا هرصاحم نقوفرتسا هلا راوتسا و حق

 تدوع هدارفلب یاتشم هلتبسانم اتش لولح «هرکص

 تافتلا «بولک «هلغفلوا توعد هتخناپ «هدنکیدتبا

 حق ینعالف راج راسو نلدهب «هیلوب «دارغشیو
 « هرکص ندکدشا روبم هلص بلط ید «هملا

 ندنفرط لنارا «بولوا لتخ شیاسا هدیاوطانآ

 - رد «ندنغب دلوا اعور هنانکش حس تاکرح شعب

 . قعزع هنیرفس قرش «قرالروب باج هتداعس
 هدنکرادت رفسو ؛شلوا رداص نواه طخ هدنقح
 .«بودیا لاحترا هلینلع ملف هدنخران ۱۰۱۰ نکیا
 e اشاب د یلاقوص هدیراصنا بونا اا

 .ردشفلوا

 ناطلس ( زوکوا ابو داماد 3
 3 ۳ ات كس ۱ اشا دم

 .هیاظع ترادص دنسم هعفد یکیا هدنرانامز ینا

 E درک رف هدلوناتسا «بولوا ندارزو شمک

 ا "یدبا لخوا گاتیدتبلطن زوک وا رب
 . قدقدلوا لصاو هنسهئر قلرادلس « قرهنلآ

 «قرهنلوا نییعن هنتلابا رعم هد ۱۰۱5۰ «هرکص

 هنایغاب تاکرح رب E دم یرلاوق كناروا

 7 داساو نما *و داح «كرهدیا الحاو لتق یرغن كس

 ۱ نارق لوق) هجرصم یبالوط ندنوبو ؛ شلواقفوم
 ۹ ولک ه داعسر دلزل ادمب .یدشلو ترپش هلسقل



 ناز

 اب هی هترش یهاشدپ ترضح و
 و شوا 5 رزو هد ۱۰۲۲ و اشاب نادوق

 وا عیدو هنسهدهع ترادص رهم هد۱۰۲۳ ۰

 « كرهدیا تعزع هلغلرادرس قرش در هنسرو

 هدیلح یاتشم ًاراظتنا هرام «هلنلوا یرلادتباشیق
 «هلعزع یغوط هناور هدعسر لوح و ؛شلاق

 یکیدتبا هرصاسح نوک شب یللا یروکذم رهش
 تدوم همورضرا «بویمهلوا قفوم هنعف «هدلاح 1

 هد «هلغفل والج هنرب دي وس هدول و شکل ۱

 ۱۰۲۷ هدنرود یا ناخ نافع .یدشفلوا لزع ٩

 هنیرب اشاپ لیلخ یهبرصق هد ۱۰۲۸ و ماقمماق هد

 هلاصم دقع هللا ناربا «بولوا مظعا ردص اناث
 ندکدتا تلود روما *هرادازسهل اغ هنسرب «هلنغل وا

 هدیلح هده رون م هنس «لزع هد ۱۰۲۹ «هرکص

 یکیآ هدالوا هءفد یترادص تدم .ردشعا تافو

 روسج .ردهنسرب هدهبناث ةعفدو یآ ترد هللا هنس

 .یديا ریزو رب روقو و

 ینطصم ناطاس (- یجروک ) ۱ شان
 ترادص دنسم هدنرودلواناخ

 هدیهاشداب مرح 6 بولوا ندارزو نک هباظع

 رصم هلترازو بنر هد ۱۰۱۳ «نکیا یثاب هطوا

 دارغاب هلبتلابا هنسو EE ندقدلوا درمان هنتلابا ۱

 هد ۱۰۱۸ و ؛شعا ترومأم لرش هتفظفاحم

 شا قلماقمماق همفد چوا « بولوا ثلاث رزو ۱

 هنر اشاپ ینطصم یهکفل هدنخرات ۱:۳۱ .یدیا "

 هدهقاس هءقو تقولا بسح « بولوا مظعا ریژو ۱
 هنازاح هب هللروص ررب یرانالوا لخدم یذ

 كنا داپ نیسح هص هد ۱۰۳۲۲ «ندنشیدنایغوآ

 جورخ ندتعاطا ؟هرئاد یە اط لوق هلیکیرحت

 ناطلس هد ۱۰۳۳ .یدشفل وا ینو لزع «هلکعا
 هداما هتندنسم قلماقمناق هدنرود عیار ناخ دام

 روما دقتعو لح دادهنخشرات ۱۰۳۰ «قرهشلوا

 تافوهدهروک ذم هنس « نکیشلوا سم هنتبافک "هدهع

 نفد هنسهصوصخم ٌهبرت هدیراصنا بونا ابا «بودیآ

 قداص .ردیآ شب زکااب یترازو تدم .ردشفل وا

 .یدیا ریزو رب روقو و هاوخریخو

 ۳: باب ۰۱۹۲

 دم E رر
 تەجارص هنسهدام « اشاب

 دارم ناطاس (- یاب 0 اشا 2

 ترا دص دنسم هدنرودعبار ناخ

 هم: سلح دوارآ « بولوا نوارزو ام

 تااخآ ینطصم یجاح یسافا هدامسلاراد .ردیوسنم

 هلبتل الد تڼوا «هلذعارق

 «هرکص ندقدلوا یسلاو رصم هدمب و روخآ ريم

 ترادص دنسم هنر اشاپ بجر هدنخ رات ۱

 لاعف یحاص رب دنو یآر .ردشغلوا اقرا ه امضع

 للخ هنماظتنا كتلودو كلم لاوحا «هلفلوا تاذرب

 ٥ کس ند و هنر تها یاقشا ناو

 ره و ؛شعوق هبیئرتو ماظن رب یکی قلود روما
 .یدشلوا قفوع هنربرق كشياسا و نما هلرط

 نهج «بونلو هدنتمدخ

 یودرا «هاکلریو رارق هننرفس قرش هد ۳

 ما هدارواو «تع زع 4 ساتفم بلح هلا نواه

 همورضرا «هرکص ندکدشا راضحاو كرادت یرفس
 “راشم هاش داب ناروس تعزع هرذس تاذلاب « هلتع رع

 هدناحوتف نالوا عقاو و ؛شلوالصاو هنماکر كراا

 ید قابا لیا مور RE «هلکلروکق مدخ ن و

 ؛شلوا یترومأم ۶ "ه والع

 هددما یاتشم «نوجما هوست ینراشیا دودح

 ۰ هدیهاشداپ تدوع و

 یدودح نادیک یهاش نارا هد ۱۰:۵ «بولاق

 "ءانب هننرنک كارا رکسع هعفد و «هلکْعا زواجت

 هئدوع هدمآ یاتشم اوم «بویمهلوا نکع هلغ

 لزع هد ۱۰ هللا ربصمت ٌهعج «ندننیدلوا روبجم

 یآ قم یکیآ «هدنتدوع هداعسرد «قرهنلوا

 وذع رهظم «هرکص ندقدلاق سوبحم هدبارس هچ

 نیدو هدعبو هنسهظفام یزوا «بولوا
 قاماقمماق هد ۱۰:۹ .یدشفلوا بصن هنفلظفام

 ۔وک دمهنس «بودیآ تدوع هتداعسر د هلیترومأم

 قالفا « هلیسهسیسد تیاثاپ رادعلس « هدهر

 «قرهنل وا ماا هلباکت را هدنسهدام یل هدوو وو

 یهاشداپ

 لئامو رب دم .ردشفل وا مادعاو سبح هد هلق ید

 .ردس رق هب هنس شب ینرادص تدم «بولوا رزو 7

 . یدبا هدنرلشاب یللا هدنناف و
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 ترادص دنسم هدساخ مهارا ۱ ۳

 هاشاپ متسر ېسن «بوأوا ندارزو نک هامظع
 | ناطلشم .رولوا یه 24 هاشاپ نام هداز هلافح و

 « هلفلوا هداز

 هنرفس نیتوخ ناخنامع ناطلس هدنخرات ۰

 | ههرشط هلبا قلیشاب یجوبق «هدنرکدشا تعزع
 هلکغ د (یئابیجویق ناوج) «هلبتمج یتابش «بوقیچ
 یسن فرشو یبیرطف دادعتسا .یدیشلو ترهش
 «بولوا نیشن هبق ریزو هدنفرظتدم زآ هلیسهقااس

 هنس چوا .یدشفل وا بصن هنتلایا رصم هد ۷

 ندکدتا هرادا ییهرعم ةطخ

 هنصالطسا قازآ هلقلرادرس هد ۱۰۰۱ «هلتدوع

 یتساروا ىذا لوا ندنلوصو « بولوا رانا

 | لخاد برحالب «ندننیدلوا شیلکچ « هلبا هبلخت

 ندنتقفوم و .یدشا شیاسا ءهداما «بولوا

 مظعا ریزو یلو ترهش هلریبدت نسح یالوط
 ی-هشیدنا بحوم تناشای ینطصم هرف نانلو

 لاصعتسا نواه نامرف نوعسلاق هدیزوا «هلغلوا

 «بولک هدامسرد توام هد ۱۰۰۳ .یدشعا

 ام لعو ؛شفلوا دم هلیهجو یلاا ماش نام

 رهظم اشاپ ینطصم هرق «بفاعتم ینلوصو هنیروم
 لاسرا ههچرت بحاص ترادص رهم .هلغلوا رهق

 هللا لوصو هتدامسرد هد ۱

 .یدشعا دوعق هرادص دنسم

 ۰۵ «قراتروس
 رومشم هدهرص وا

 ینطصم هرقیناس «بولوا ذوفن بحاص هجاوخ یعج

 هنیریوزتو رکم ماد كنو لقاح ریزو رب یک اشاپ

 ندنسیاسد كو «هجرت بحاص <« هلغلوا هداتفا

 ؛شلواروب هغفل و هدتکرح هناراکتاشاع «ازارتحا

 هرکسع نالوا هدکعا هرصاحم یدیرکز کلا و

 .وصخ كمردشت تامهمو قازرا هلنامزو تقو

 اذه عم ا افتکا هلتهدخ نسح هدنص

 هلشامس كنباشاب خاص رادرتفد هدنخګ رات ۵

 «قرهنلوا مازعا هدیرک هلیمات قلرادرس و « لع

 ۰ یدبا هدنرلشاب قرف هدننافو «بواوا یآ ۳۳ « قرهنلوا هیر هدنوباه یارس <

 | هتداعسرد «هرکص

ce ۹۸و  

 ا

| 

۱ 
 ترازو ٤ هر هد ۷ «بولوا ندارزو یک |

 راوشمط هد ۱ ۰۷٣ «بونلوا دعت ندیکب هللاا |

 .ردشعا تافو ۱

 ارا لضم ريغ هبایرد رفس و عبط كزان |

 4 شخآ تافو هد ۱۰۰ «بونل هتسخ 2

 یدنفا دو۶ یاده ؛قرهنلوا لق هتداعسردیثعنو

 یرادص تدم .ردشفلؤا نفد هنيراوج یر

 ٤ اشا دم ینوص »] (- ینوص)
 [.هلروم تعحارص هتسهدام

 | اشاپ دم

 ) | اشاپ دم
 زادص " دئسم رود عیار

 «ماش «بلح «رکبراید هدمبو ؛شلوا ییلاو ماش
 ۰۳۱٩«قرهنلوا بصن تاعفدلاب هنرلتلایا مو رضرا

 باج لا نيل هنس وا هنو ؛شلوا نیدنهق رزو هد

 .ادص رهم «هلتفص قتلوا بام ندندش ٌهیفادو

 قالا زکس تاب .یدشنلوا ميدو هنسهدهع تر

 «قرهنلوا لزع هد ۲ هزکص ندنرادص

 اطعا هاشابدجایجشوخ رط نالوا یلاج معخ ترادص

 وبحم هدهلق یدب یا کیا هجرت بحاص «هلغغ وا

 لیساجر كنبدنفا یا مالسالاخش «هرکصندقدلاق

 ۰۳و! شغل و ادیمبنلیغاعس یرخوا «قر هنلواوفم
 با هلیساقلا ناشاپ دم شیورد مظعاردص هد
 كا تماقا هدنکشوک یهدنراوح یراصنا بونا

 « نکیشلرو هدعاسم هنتدوع هتداعسرد «هرزوا

 راوشمط «هلنذل و هدناهونت اجا شعب هفخلا بسح

 دع شیورد »] (- شیورد)
  [.تمجارم هنسهدام « اشاب

 ۱ اشاب دی

 قزاقروع .ردیلکناج «بولوا ندارزو نک

 *اوایمادفنکار ,دیک «بودیا باستنا هیاشاپ
 هواملاقوف هدهبوامیتراق هرلساربا هدنرفس دادنب

 نی وو ؛شلآ هرب قرق «كرهرتسوک تراسج



 .یدیاشلوا ثمبنم ندرل جرج و یخد یاب
 ادفک هباشاپ ینطصء رادفس هدننافو كنسیدنفا

 «كر هرکه نود تمدخ هاتلبشاب شواپ هدعب «بولوا |
 قفت» «ایسایقشا نایلالج ندیا روهظ هدیلوطانآ
 رومأم هكا فرطرب ینسهلاغ اپ ریشیا نالوا

 افا ‹«ندنغیدلوا قفوم هتمدخ نسح «هلغلوا

 نام ام هنسهظفاحم هورنقو ؛شلوا لئا هرازو هنر ۱

 «قرهنلوا نییمت هتالایاو هیولا ضمب هدمب «بولوا "
 ترادص رهم «نکیا یسیلاو ماش هدنخراا ۰

 ؛شفلوا بلح هتد( هس رد «هلا لاسرا هنسدنک 8

 هلیبقل یغاب جاص ندنسابرقاو هلبریپدت هوس قجآو

 هنعثد *یدابا هدهرص وا «بوشود هرالب د هلبس اجا "

 قفوم یغد هصالفتسا ییهطآ هجزوو یني نشود
 .لزع هرکص ندنرادص قلبا کیا «ندنندمهلوا 8

 یراصنا بولا ابا هدمب «قرهنلوا ین ههرقلعمو

 ؛شفلواهدعاسم هنتماقا هدنغانوف عقاو هدنراراوج

 هد۱۰۷< :هرکصندق دلو بوکتم اردق هنس نواو

 .یدیازواحنم یناسقط ینس هدننافو .ردشعا تافو
 «ود4هسا نشر و یفارارایو تعاعش هدنکاغک :

 .یدبا شاوا روتفو زحم ثروم یخوضش 4

Oد یر وک ] ( ییز وک ) |  
 [.تمجارص هنسهدام « اشاب +

 ناطلس ناکقنج (- سالا) ۱ اشار در
 دنسم هدنرودییأت ناخینطصم 5

 یک رب ردیاب ونيس «بولوا ندارزو نک هرادص 1

 دم یلکیروبد ندکلکجوک «بولوالغوا كنسيتر
 هنتلایا ساب ارط هنلاراش» «كر هدا باستنا هنافآ

 هدنخ رات ۱۰۸۹ ؛شمکهفرط وا هدکلرب دن 8

 شكا رفط هیسهاپ یلبامور ابقاعتم و رادفس
 هنسهدهف هد ۱۱۰۰ و ؛ شلوا نوام ناو

 هدنحشراا ۰ .یدشفلوا هجو یسهنر ترازو "

 هدنراسولج كنا ناخ نطصم ناطلس ناعقن
 و

 | هد۱۰۹۹ ۰. یدیشلوا زاتع هلیتمدخ یلرادنکز

۱۹۹ 

 عاضوا یکتا رادرتفد ندیکی یبهیامورف رب بقلم

 زا ز

 ۳ تا

 لهمروس هنس وا هنیو ؛شلوا نوماه باکر ماقممتاق
 . یدشمک هامظع تارا دتا تشم ۱2یگط نداشاب ىلع

 ۔وقو نواه تعزع هن رفس ناتسراج هنس یساربا

 هنس وا «بونلو هدیهاش داب ترض تسعم هدنع

 هد۱۱۰۹ «هدهسیا شلروک یلامدخ هد ۱۱۰۸ و

 دیمش هددگرعم نادیم «بولوا مزهنم ردتابسح
 «بولوا هنس یجم یا نرادص تدم .ردععشود

 .یدا ۳۲ ینس هدنندامش

  | NaNاشا دع یاره] (- یءار) «
 لرو حا هتسهدام )ا +

 دک یجهطلاب » ] ( رادرت )
 [.تعجارم هنسهدام « اشا

 ناطلس ناک نج ( یه صق

 رودص یرود ۳ ۱ اشاب در

 ( یدنکرا ) ندنسارق ه رع.ق «بولو) ندنماظع

 ندنبلص كنیلع یجاح ندنراجت رصم هدنسهرق

 ندقدنل و هدرلترومأمضمب هجهرشطو ؛شلک باند

 هلنرازوٌر هدهرص وا «كرهلک هتدامسرد در

 تاعا نایلس هزابآ نانلوا بصن هللاا لح |
 «بو دنا تم زع هف رط وا هاشات؟ ناعص هدنتیمم

 هدننرومأم لیوح هنتابا سیرف كبلا رام
 هثداسرد یسدنفاو ی هدکلاستمر هحاروا

 یمادفتک رلیجویق هدقدلوا نیشن هبق رزو «بولک
 هدننامز یلرادص تلناشاب نایلس هلاراشمو ؛شلوا |

 هدنق ییدنفا هدعب .یدبا شعرآ یرابتعاو ردق

 ارخّوم « بودیا افعتسا «هدقدنا وا دی هایتان

 | اشاپ دم

 باکر تدمرب هدنساننا یلرادص كناشاب ىلع دیهش

 «هرکص نادقدنل وا مادقتسا هدنفلافآ هایس نوناه

 كال دوانرآ هرزوا كمر دشت هن رفس نرداراو

 رومام 7 یزرکبع هدا هدنتهح نکه فود

 لوعو هن وام E «افالاب یقترومام «بولوا

 «هاکغا فداصت هتندامش فنااب ىلع مظعاردص

 باح ةافم هنتمدخ ندننناح اشاب لبلخ یناخ

 كا تع زع هنرومام « قرهنلوا بص هنغلل مح

 یاتمغاق نواه باکر «هدنل وصو هب هنر دا «هرزوا

 نم هب هقأس قوقح كن دنفا مهارا ی

 7 ندنف رط یینالص روک ذم «هنرز وا یلعسوت

 لام هاکرد ییدنک «هرزوا كمرب دتبا طض هلیکو
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 0 نده قوچ و ؛شلوا یسادخنک رایجوپق
 هد۱۱۲۹ «بولوا نوام ناود *یمیقو هلترازو

 رومأم هنیرفس هی" هدنتیعم اشاپ لیلخ مظعاردص
 «هنرزوا مازهنا نالوا عقاو ردقلابسحو ؛ شلوا
 وک ذم هنس «هدقدنلوا لزع اتاپ لیلخ هبلاراشم

 هنسهدهع كل هجر بحاص ترادص رهم هدهر
 .یدشفل وا هلاحا

 . هلغلوا عياش ینیدنلو مداد حم كنبل

 یودرا«هرزواقلوا قفوم هب هل اصم رب لهدافتسا

 ؛ بونلوا تبشت هنییرت هدنروص لمکم تنوباه
 تانیدن؟4هیسایس روماو هبهیحص تالاکم قجمآ

 زوقط «ندنفیدلوا مولعمینیدلوا یرادتنا ردق وا
 « قرهدلوا لزع هرکص ندنرادص برق ههام
 ؛هدهسیا شفل وا نیست هنکآرکسع رس هج هدرا

 ًاقاعتم «ندنفیدلوا شيا رب هجرکسع هدفرط وا

 قوج و ؛شقعا تبرومام لیوحت هننلظفاحم شين
 بصن هنتلایا رصم هد ۱۱۳۲ و هدنق ندهمچ

 تناك ر « قرهنلوا
 هد۱۱۳۸ «هرکصندقدشاموا هلرسهسراو بدأت

 . وا بص هنتلااا هدج هد ۰ «قرهنلوا لزع

 ا مارا هتلاتيب تراز هد ۱۱۶۱ و “شف

 نامشیشو یرا .ردشما ناحنرا هدنرلشاب ۰
 .یدیامدآ رب لرادتفا هرواو نکعو راقو بحاص

 .ردهلوا یناخ اشاپ مهار, ر۱ داماد روپشم

 هدنتنطاسرود یادتاكاواناخ ۱ اش اپ دم

 .ردبللوناتسا ؛بولوا ندارزوشمک هرادص دنسم
 هنسهط وارالىک هلقلشواچ «هلا لوخد هنواه یارس
 ۱۱۳۷ و یسادضک رالک هدعب بواوا رومأم
 . یدیشلوا یراپ رهش رادعلس ةعفد هدنخرات

EE هنتحوز كټاطلس هشام هد ٠١ 

 . هک هدندوع هنساتشم هردا

 ٌةاط هداروا هتس یا

 | وا لتا هب ماش داپ ترهاصم فرش هلترازو ةر

 | مورضراو ؛شملوا نیشن هبقرزو هد ۱۱:۱ «بول
 | هد ۱۱ ۳ .یدیا شلریو قرلوا قل هرآ لایا
 هترزوا همق و جم یتداهش كاش اب مهاربا داماد

 ًاقاعتم « قرهنلوا ماست هنتسهدهع ترادص رهم

 لواناخ دوگناطاس ناکةنج ندیا سولج هتنطلس تخت

 كن وکز وو ؛شلروی ابا هنماقم یخد ندنبناج
 دیو ها عو «لرف ركع یوا

۰ 

 \ o٠ «قرهنلوا بصن هبلح هل او «هدادفب

 دمورضرا هدتاور رو هدروک ذم رهث هدنخنرات
 روما هرادا هدتقو رب كزان هلبوا .ردشعا تافو

 ۱ .یدىا كلام هرادتفا هدهحرد كج هدیآ

 یغد و, ( دیس رادع ) | |«
 ۱ E لاخ دوم ناطلس اشا دم

 اطلس... ردبل هقوتعد ؛بولوا ندنماظع رودص

 ها لوخد هنو اهیارس هدنرود یاد ناخ ینطصم

 "دل زادعلس هرکص ندقدلوا رادقوجو یسافا کشم |

 دو ناطاس ( - رادفس )

 «قرهنلوا هبرت هدنواه نوردنا . یدیشلوالصاو

 ترومأم ًاررکم «هلغلوا ینوقو هبیسرافو یبیع

 قمدخنسح «كر هل بر دنوک هناراباج هلباهصوصخم ۱
 دنسمهلرازو ةر هد ۱۱6۸ «هنرزوا یلروک

 لیع اعسایحروک هرکص نوک لآ نواو هبیاقمماق
 ؛ شنلوا بصذ ههقاطم تلاکو دنسم هنبرب اشاپ

 یرازواجت هنتهج زیکد هرق كراسور هنس یستریاو
 « هدلاح یفیداجآ هیراحم هلا ههسور ۰ هنرزوا
 ینیدلوا هرچی ندفوقو هب هرح روما هجرت بحاص

 ندتیحو ریدت یخد یررواشم و برقم «ېک
 تاقوا هعاضا هر هدوپس «هلفلوا رام دآ مو رج

 هنسعا) توق دسزتو هت ابا كنشد «قرهنلوا

 شروش رب اد ها وو 5 شل و تبن

 هنس رب «ندنفیدلوا شلک هنسهجرد كغا جاتنا

 «قرهنلوا لزع هرکص ندنرادص قلیآ زکس هبا |
 ۱۳۳ ؛ لوا رومأم هتماقا هدزوبیغآ |

 ٤ ها هدعب « یزوا هرکص ندشماقا هداروا |
 هنتلاا هدح هد ۱۱۰۰ تامو «یخمهنا « دارغلب

 مارحلا هللا تيب تراز هد ۱۱۷۰ «قرهناوا صن

 .اقتسا و تفعو
 هیسایس روما و «بولوا مدآ رب فصمتم هلتم |

 .یدیغو یرادتتا هبهیمو
 قم رانی | اد اطلس حر ت

 لدتلودلاجریامدق .ردبا هبلاطت ۲ ؛بولوا ندنم

 ا ( نکی ) « هلضلوا یکی تنیدنفا فسوف لک |
 لوناتساهلجنآ زاو هدرلتناماشمب .ردشل و« ترش ۱
 ۱ ۸ « درک ندفدنل و هدنراظن کرک

 نانلوابصا «یماقمافدنسم هدنساننا نواهرفس |
IS |ءشدحا ظفاح لغوا تناشاپ نامعا  

 و راء .ردشغا تافو هدنساما |
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 هشر كلا راشم هد ۱۱۰۰ و ؛شلوا ادخل

 نع ءاتاسو «نسلرری نیت هیات ا
 ترادص رهم «هنرزوا یزع تناشاپ ةتلادبع هداز |

 و هبسور هدانا وا .یدعفل وا میلست هنسهدهع

 هع دق تدام «هلنلجآ هب رام ندر, یثراق هبابرتسوآ 1

 و لمکم یتوناهیودراو تعزع هلقلرادرس هرزوا

 هلتراهم و ریبدن «كرهدبا قوس هدنروص مظتنم
 و ؛شفلوا دادرتساو طبض عالف قوح رب ندنعشد 3

 ه یهاشداپتافتلا «بودا تدوع ًارفطم هداتشلولح 8

 هنهدنرأم یسهنس ۱ I ندقدلوا لا "

 .دوسح ضمب «نکیا هدنکرادت رفسهلنواه یودرا

 ؛شفلوا دمت هزفاس « قرهنلوا لزع هل زمغ كرل

 هد۱۱۵۵ «زونیغآ هدعب «هدنق هد ۱۱۵۲۳ و

 ردا هد ۷ .یدبا شلدبا بصن هنتلابا هنود

 هک روک هنان کش دېم تا ز و اجت شعب ندنداح هاش

 «هرزواقلوا ایهم هنکآرکسعرس قرش هدتجاح نیح
 لوطان هنس وا هنب «قرهنلوا لقن هنتلایا نیدنآ

 بص هنکلرکسعرس سراق ربارب هلیکایلاو یلایا
 ردا ندا ضرمت هصراق هد ۱۱۰۸ و ؛شفلوا

 نواهیودرا ترفطم «هلبا هلاةمهنسودرا كهاش

 باک را یرارف رام كنهلوخ شب «نکیا هدنفرط
 یاشیرب راث آ هدنوب اه یودرا «هنرزوا یرلغا

 بحاصو شلو تدسس هفلن وغزو «بولوا اءور

 لاح E هدلاح یغیدلوا هتسح هدهرص وا همر

 هداروا « بولوا بس هنضم دیازت هلیتیسوم
 . ردیآ قجم ترد نوا ینرادضتدم .ردش ا تافو

 تاذ رب فصتم هتماتتساو تو رویغو عیح

 تدحیثراق هاکتراو تلاسک بابرا ق1 «بولوا

 ةا ران انلود هدرادرک و «هلغلوا هدایز یضفو

 هنل زع ندنرادص « هلسوفروق ثكرثود هنتازاع

 یبابسا یفلنوغزوب هدصراق «یکیرلت دلو هراچ
 .یدرلشعا هه ید

 ناکج یخ دوب( جالاضوع) | | ۾
 رود لر ناع م 0 ۱ اشاب دم

 زونه .یدنا یلغواكنرب هدنع-ا هنلارصن ندنسل

 ندتقولاجر ناذفنتم ندنف رط یردب «نکیآ یص
 كلوا « كره ریدتا باستا هیدنفا فسو لک

۱ 

 .اها ەنى ذوغاب لصا نع «بولوا ندنماظع رودص

er <۳ 
 هدشافو كهلا ییومو ؛شموم هدنسهسر *هرئاد

 « گرهدا باستنا هیاشاب رکب هجوق ندارزو ءامدق

 - یدیا شلوا یسادنک هدنکایلاو هدج كنون
 لوناتسا «بونلو هدرلترومأم شمپ کیدا ہد

 فلخ هلااشاب د نکب هجرتلافنآ هدنتناما کرک
 شاب هدسناخ دوم ناطلس دهع .یدرلشلوا فلس

 « هلکاروک یبهنسح تامدخ « بولوا یلوق قاب
 یلغوامکح هد ۱۱۶۸ و «یشابشواچ هد ۰
 هدعب .یدیشلوا ماقمماتهدنلزع یجنرب كنا ڈا ىلع

 بصن هنغاعس لوکس هلم امن | یسهظفاحم ندو

 هیسورو ایرتسوآ نالبجا هدهرص وا «قرهنلوا
 لتیلکهلرکسء رب زج یسهماف ندو هدنسهراحم

 قفوم هنغایط هنس ییاو ههعفادم یشراق هنمشد
 زالو تامدش قوجر هدیرح یانئا « یکی نی دلوا

 دم نکی هد ۱۱۵۰۱ «هلکلروک قیاردو تعاعش
 قارادرس و یم ترادص « هدقدناوا لزع اثاب

 تلاکو رهم ۰ كرهلر وك بسانم هنسیدنک یاقم
E UESوہ باج هتداعسرد  

 یلامندبا باجا هدنفرظ نوک نوا شب «بولیر

 هسرحروءا یکی لس و «تدوع ههاکو درا «گرادتلاب

 روبج هلص بلط ینعثد «هلتیشت نسح یب هبرکسعو
 ءاضمالادمب ییهیلص دهاممو ؛شاوا قفومهکغا

 لئا هیماشدای تافتلا «كرهدیا تدوع هتداعسرد

 هدنرادص ماقم یآ قچ ترد هللا هنسرب .یدشلوا

 هنتلابا هدج «هلا لزع هد ۱۱۵۳ «هرکص ندقدلاق |
 جازتما هلیساوه ناتسب يع «هدهسیا شفل وا بصن

 «هیناح «ندنکیدتا اا « ها ضرع ییکج هیمهدیا

 اع و تلایا حم هنا « هنسو هزوبیغآ هدعب و

 .ردشع |تافو هدارواهد ۱۱۵ «هلیصت هن راقلظف

 میقتسمو می و روغ «بولوا هدنرلشاب ٩۰ هدننافو

 یرازم ةفودنصهرکص هنسرپ ندننافو .یدباتاذر
 شمهعروچ كنیدسح هدهرص یفجهنشلوا عضو

 یک هنظم ماوعلانیب ۰ هلک اروک یتیدلوا

 . یدیا

 یو وب بت ا
 هدلوا ناخ دوم ناطلس رصع اشاپ دم

 « بولوا ندارزو نک هیامظع ترادص دنسم



ef 
 بونم هنغاحوا اا یردب . ردیللوناتا

 كر هديك «هلاستنا هغاحواوب یخد یسیدنک« هلذلوا

 ترپشهلربب بو لغم . یدیشلوا ناشاتکب سیر

 «بولو  ۱۱٩هدنفاط اباب نواه یودرا هد

 .هباج كنیدنفا سااخ لطم ردص یادفتک «نکیآ

 هدشنامز اءاپ دم نکیو ییحلباقم یراوس هلیس

 هالا 0 اب ر یره وا بصت یافاوقوم
 .دش نحو ؛شلوا زومأم دوزخ دی دم هدنتهج

 شفلوا بصن هنکایدنفا یرصکی ۰ « هلکلروک قم
 هد ۱۱۰۹ و قیما هناسر هد ۱۱۰۸ .یدا

 هرکص نوکش ب قرق «بولوا لاع ردم یاب

 هی ترادص لیلج دنسم هنیر اداب نسح دیس
 روهشم هلتعالمو لد یربندیکسا .یدشغل وا اقرا

 لاجر «بودباقالخا لیدبت «هجخک هترادص «نکیآ
 كلن وک ۸۵ ۰ ندن کی دم هني هلبا هسیک ندااعو

 «قرهللوا لزع هد ۱۱۰۰ «هرکص ندنرادص 3

 ارخومو ؛شلوایسلاو دادفب و لصوم هدءب و لیا

 دشنا عانتما ندکشک «نکیا شفلوا بصن هبه
 هعمافا هدوعر ۰ قرهنل وا مفر تا «ندنکب

 هدنرذاب ۷۰ هداروا هد ۱۱6 و ؛ شاوارومآم

EESمدآ ر قاد جازاادیدح  

 .یدیا

 کز (- رادناود ) 1 اشا دم
 ۳ .تمحاص هنسمدام « ادا

 نر ار

 ادص دئسم هدیرود تلا ناح

 یجهلابرو للوناتسا «بولوا ندارزو نانلو هدنر
 .وط هد ۲

 هنو اه نوردنا هلیساقلا كنبربکا ردارب «بوغ
 هدرالبک عا هد ۱۱4 و ههناخاولح «قرهنلآ

 نوه باکر « لخاد هنامالغ همز
 «قرهنلوا لقن ب هصاخهناخ هد ۱۱۰ «یرادقوچ

 یسافا ریکشیب هدمب و یرایرمق *یکدفت هد ٢
 رادناکر هدنرود ثلاث ناخ نافع ناطام .یدیشلوا

 هدنرورص نوک شو رادقوچ هرکص نوک ییاو
 «هشرزوا یتکرح هنالفاف «هرکص ندقدلوا رادعلس
 هد ۱۱۱۹ ۰ قرهشوا جارخا ندنواه یارس

 . یدنشفل وا بصن هنتلایا یزوا ًابقاعتمو هلاحرت

 . ردیلغوا بادو دجا نوا

 هد ۱۱ ۵

1 ۳ ct 
  ۱ؤا الات ناخ ینطص» ناطاس ناکن> هد

 هشام ِ "اش هنتمدخ ندبا قبس هدب راک!هدازمش هدنس

 و ؛ شلوا لئان هترهاصم فرش هلیجموزت كناطاس
 «راکدنوادخ « هنیولد «هرتساس بقامتم یر رب هدعب

 هرکص ندقدنلوا بصن هنبرلتلابا یزوا ۰ ۱۱۷۲

 ؛یلبا مور هدنخ رات  ۷٤هنسربو ه.هاتوک هد

 هیهاتوک هو ندیآ هدمبو ساویس هرکص «

 هندو تب امنو كسره «یزواهنن «شعم «كينالس
 «قرهلاقهنسترد هدتلایا كوص و «بولوا یسیلاو

 و شلوا قفوم هناحوتف ضمن هحتاط هرف ۱۱۸۶
 ماقمو ترادص ره« «هلبج هواه یودرا هدنخرات

 قم آو ؛شغلوا هیجوتو ماست هنسیدنک یرادرس
 اب « هلذلوا راچود هکلز تیقاوم یکی فلس ید وب

 ندنرادصقلبآ یجرب نوا «هنیرزوا یت زه یغاط
 .ع وفص « قرهشلوا لزع هد ۱۱۸۰ ۰ ا

 هم واهدعاسم هنتماقا هدیلوسلک قرهلوا هرازولا 9

 هدمب و زوسرغآ «هلا هداما یئرازو هنس وا هنو

 .یدشلدیابصن هنراتلایاقخش هنبا هرکصو نوزبرط

 ندنراسولح كلوا ناخ E هد ۷

 .اج والتب و قلایا هنسو و كر الس ًاررکم هرکس

 هبهاترک الات هد ۹ :یزرهناوا هیون یغلظف

 ینیدلوا رومأم « بولوا یسیلاو مورشرا هدمبو
 هد۱۱ ۹5 «هدلاح ین دلوا قف و« هنس هست دارا

 اا دم نکی جالا لهئالع نالوا ییدق ممخ
 ىفلخ « قرهللوا لزع < هک هترادص دنسم

 لاصعسا ینبصا هنغاعس هدکین اب دیج للخ
 =: «هدج هوعسر فاعتم ییریر هدعب «بودیا

 ۰ قرهنلوا بصن هتیرلتاایا هدنق «هبناح «كنالس

 ۱۰ 9 2 ییآ هدنترومآم.دفاوص و

 هدنشا ۰ هدننافو .ردشع اتو هدارواهدنخرات

 او هشاطل نتج ندتیاسشو ضف .یدیا

 زر رب نیکع بحاص و رور هدب لئام ههسیفن
 ۳ .یدیا

 ۱ اشاب دم

 ناطاس ناکعذج (- اب | اب و

 وودص یرود لوا ناخدیمادعع

 ۱ اشاب دم تزو » ] (-تزع)

 AD هس را هدام
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aoهداز یعهبح هدارواو یهدنراد «بولوا ندنم  

 ندنسابرقا .یدیا بوسنم هنادناخ فورعم هلکخد
 لقب یجوبق هلبقوس تنها, نجزادبم لدنراد

 وا ادنک هیاشاپ دجا له رسک «قرلرویب غارج 1

 شغل وا مادقحسا هدراترومأم مهم ضو ؛شل

 هرکص هنس رو لوا روخآ بم هد ۱۱۸۱ .یدیا

 هجارواو ؛شلوا رومأم هفلظفام یل راک زانو

 هلیقوسكربزو هرف رادطس هک روکی مدخ نسح ۱ ۱

 قل آ نوا «بولوا لاع ردص یدک هد ۱۱۹۰ 8

 هیامظع ترادص ماقم هن ریاشاب شیورد هرکص نوک

 دم برق رک لا و
 هد ۱۱۹۲ ؛ رتص ندکدتا تلود روما *هرادا

 هدعب و ؛شلوا رومأم هب هطآ هحزوت «قرهالوا لزم

 هنتلایا لب اجر خ ؤو هنفلظف ام یخ هاب هداعایآرازو

 هتماقاهدهدنراد ادعاقت هد ۱۱۹۳ «یقرهنللوابص "

 هلباهداما یرازو هل هد ۱۱۹۸ و فا روتنام

 هنتیرومأم لع «قرهلوا بصن هنشلایا مورض را
 ردتقم . ردشعا تافو هدنرلشاب ۷۰ لوا ندلوصو

 هنجانم كنم دنفا دم رادعتس یتجنآ .بولواتاذ رب "

 شل وا راچود هتکن «ندن کی دمهدیا تکرح هروک 1

 « ماج «ناخ « هسردم ؛عماج هدهدنراد .یدیا

 .ردراو یلابخ قوجرب یکم رب لاق «هعشچ «یریوک ۱
 ناطاسرودیخد  تافلف 5

 .اظع ا .E ۱ اش
 .راوج هفوص .یدبا هعود ندرانلب «بولواندنم

 یسیجهروچ كکلتفچ رب « بولوا ندیوکر ب هدنرل
 « قرهلوا فرش همالسافرث «هرکص ندندلوا
 هیج هروج مان هداز یملیکو «هلدورو هتداعسرد

 یسافآ یرعکب هد ۲۱ موق س «كر هدیا باستا

¢ 

 یرجکی . یدشقا رادعلس یسیدنک «هدقدلوا ۱

 هللدانسا تمهت رب ندنفرط ینلخ هدنلزع كنسافآ 3

 و رارف تدمر «كرهدیا كرد یتفج هل وا مادعا 1

 6 بودیا لوخد هغاحوا ندا هدعب و « افتخا

 سفن هدنرفس ۱۱۸۲ و « شوا شاب كرهد یک
 هتداسرد هدعبو «یسافآ هردا هللا ینابحانروط 0

 لزع هعفد چاق ر و ؛شلوا یثا ناک «هلتد وع

 یرچکی هد۱٩۱۱ «هکصندقدنلوا بصارارکتو 4

 هنس رب «بولوا مظعاردص هد ۱۱۹۲ و ین 1

 «لزع هد ۱۱۹۳ «هرکص ندقدنلو هدیلاهماتموه _

3 
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 هب ل و باک ی افنم هدملو ؛ شفلوا ینن هب هلعآ هحزو و

 ندقدلوا روک یرلزوک هداروا «قرهللوا لب وحت

 تاردو لقع ۰ ردشلوا توف 53 ۷ ٠ک

 رب چھ «بولوا مدآ رب هثملا مسج مورع ندتیلهاو
 .ردقو یمدخو رثا

 ید و ( دیس ا اش دم

 BOE دی ادبع ناطاس رود 7

 .ردیفلخ تلن4جرتلافت ۲ «بولوا ندنماظع رودص

 -اضم هدکین .یدیا فورعم هلکشید ( ریزو هرق )
 تر هدنعسا یلع دیس هدنسهبصق نوسب رع ندنناف

 رد هد ۱۱۰۰ «بوغوط هد ۱۱۸ ندنلص

 نایلس ىدا یکٹآ ندنس-ایرقا « هلدورو هتداهس

 ندقدنلوا دیق رفن هضط«یغاشآ هلتطاسو كاف آ
 هرالبک هرشط « هلفلوا ینوه هلک لص «هرکص
 :شع رکوا تباتکو تمارقرادقم رب «بولوا غارج

 یخد هداروا « هلا لقت هنغاحوا رلیحهطلاب هدعبو

 نواه*دزخ هد ۱۱۷۰ و ؛شعشب اج هت ات کل یصح

 یجزاب یعکیا «قرهنلوا قالا هنسءمز ینالغ

 یخد افا ینطصم یحاولح یردار كوكو ؛ شلوا

 یسیشاب یجهومت كلوا ناخ دیم ادبع ناطلس هدازهش

 هلیتبسانم قمزاب هجرت بحاص ییرلیزاب «هلغلوا
 . یدیشعا ادب تیوسنم ههبلا راشم هدازهش

 لق هبهصاخ هناخ هدنرلسولج كملا راشم هاشداپ

 قوح و یادت هترح ًابقاعتمو یحدام « هلبا

 شعرا یرابتعا و ذوفن «پولوا رادعلس نده

 پاستک | «بولاق هدبصنم و نامز قوچرب .یدیا
 رهم هد ۱۱۹۳ «هرکصندکد شا ترپثو تص

 هلاهتس تګ رو : شغل وا هلاحا هنسهدهع ترادص

 هد ۱۱۹۵ «هرکص ندقدلاق هدماقم و نوک ۱۰

 .ردشعا تافو ندلس ضرم «نکیا هدنشاب ۳
 ۔وا مدآ رب راظنااحیبقو رعسا هلیسهدایز هماقلاريصق

 لئام ههنیطل و حازم یجازم هدنلاح لئاوا «بول
 باستک | «بولوا ظفاح قتارتف هحاوخ ندلارصن و

 ۔امظا تدحو تدش هرکص ندکدتا رادتقاو ذوف

 قوچ كپ یراقا هل راردارب .یدشعا دایتعا نیر
 لق *یداب هدکلاهت یءهدقمریاق یرلن  «بولوا
 « ترا « عما هدنسآر طعم  یدنشاوا لاوو

 لح «بولوا یاریخ قوجرب یک لو وص «بتکم



 تا

 ( رهشلک) و «لیوح هبهبصق ندهبرف یروک ذم
 .یدشعا هیت

 : — اا ۳/3
 E ايک تب ) ۱ اشاب دم

 ۰ ردیاهنالع « بولوا ندنماظم رودص یرود

 فسویجاح ندنرلاف آ یدک ندرس دارفاب یردب
 هلدوروهتدامسرد هد ۱۱۵۵ .یدیآ یرب هدنعسا

 كنیردب «كرهدیا تعزع هدارفلب هرکص هنس چ وا

 هلک قابق هرکص تدم رب و ؛شعا كولس هنکاس
 ثادحا هنتف یاذنالاب هلسافآ یدعک ندرس مان

 هلو یخد هدارواو ؛شغا رارف هب هم الع کا

 تدم رب «بوجاق هلوناتسا «هلفل وا بس هب هنتف رب

 كس للا « هرکص ندکدتبا افتخا هداك هدلاو

 ؛كرهر دا وفع ییمرج «هلیساطعا هزیاح شویف

 | یغاسیا هلیسهاپ قایجانروطو یتفارادرس قالفا
 هدازضوع .یدشعا لاصحعسا یننلظفام یسیروک

 « بولوا یجانروط "ةلاصا هدنمازبنا تیاشاپ لیلخ
 اروا ندهمیک قوج و ؛شمن وا ین ههنراو هدمب ل

 یودرا هلی ادفک لوق هد ۱۱۸۰ .یدشلاترهش

 -افآ یرهکی هد YAN «قرهنللوا توعد هواه

 ۱ هلپجوت ترازو هنس هدوت ا ندقدلوا یس

 نسح مظعا ردصو ؛شمتا زارحا یتاونع یشابافآ

 ۰ هدنکیدتنا تافو هددابآ نرف اشاب دمت هداز

 هتداعسرد ینیرش ءاول «بولوا ماتمغاق هدهنردا

 ندفدلاق هدقلاشاب افآ نوکشب یرکیو ؛شمرتک

 ۱۱۸۹ وهرتسلس لدب اکوا اف امتمو ندنآ ا

 « یرهشرق هرکصو هرتسلس هنب هدعبو لدو هدنخرات

 شالوا هیجوت یغاظفاحمو تلاا ههاتوک «یزوا

 هاروا «قرهنلوا بصن ههئالع هد ۱۱۹۳ و

 ؛شلوا رومأم هتماقا «هلبا عفر یرازو هدنلوصو
 اع نیتوخ هد۱۱۹۵ «هلبا هداما یلرازو هدعب و
 هنتلایاییا مور هد ۱۱۹و هلاحر هدعبو هنغاظف

 وا للزع فلیاشاب دم تزع هنس واو ؛شفلوا بصن

 . ردشفلوا اقرا هامضع ترادص دنسم «هنرز

 ندقدلاقهدیلاع ماقم وب نوک زوقط هلهام ترد زک]ای

EEبصن هنفلظفاحم ندو هلا لزع هد ۷  

 قلهرآ یاس یخ هنبا هد ۱۱۹۸ «بونلوا

۰۲۰4 

 دنسم هد ۸ «نکیا یسادقک هناسرت «بولوا | 2 5

 | غوبشابویتابیجیغز هدمبو ؛ش|لاصعسا یفلافآ
 1 باستک | هایم ات یغوبشاب ه ضالنم «بوالوا بصن

۱ ER 

 هد ۱۱۹۹و ؛ شلرو هنسیدنک یرهلوا

 .«هلیهجوتقلایا رکب راد هد ۱۲۰۰ «بولوا یبلاو

 لمعسا ۾ هدنکی دنا تدوع هنب رکسعم هنردا رحم

 هدنل وصوهب هختس وک «قرهنلوا بصن هنکل رکسعرس

 راو لر شلداراب نوجا داف .ردشقاتافو
 ۱ .یدیا مدآ رب

 € اشاب دم كلم » ) (-- كلم) ) ۱ ء
 [«هللروس تمحام هنسهدام ۱ اتادم

aتزعو -- ماس  )| « 

 AEP 1 ۷:4 اشابدم

 [ ۰ هلبرویب تمجارم هنب رهدام

 ( = ورخ )و ( ۳
 «اشایورسخ» و « اشا دیشر » ] ۰

 ۷ |. هللروب تمجارس هنبراهدام
TA EEدم یلسیرب » ]  

 ۰ تعحارص هنسهدام « اعا

 دم ناطلس رود 0ا اشاب دم
 ندنراشاب نادوت مار ناخ

 هزکد قآ هلنوام یانآودو ؛شفلوا اقراهبینادوہق

 .هقیج یراشیط ندزافو « بولوا رومأم هنمقیج
 رک ندقلنادوق قانآ قج زکس «ندنفیدم

 ةطبرخ » . ردشفلوا مادعا هداروا هد 6۹
 .ردروک دم هلسقل هدازدام هد « نانادوق

 یخد و -هداز افآ ردبح 4
 ,یرود 1 ناخ ا ۱ اشا دم

 ےک ۰ ردیلقوازوب «بولوا ندنرلاشاپ نادورف
 تالاا رئاسو هدنکلللاو رصم «بوشیت ندنغاجوا
 هدنخرات ۱۰۰۹ «هرکص ندف دنل و هدرلف اعسو

 ٩بیلادویق دنسم هنتس وا تناشاب یطصم یلقیب
 وا هلا اود «هلغلوا ینامز یسهرصاح درک «بوعک

 .هلوا ردتقم هغعشانب هب هماح «گرهدیا تعزع هفرط

 هارواو : شلوا روبج هکماکچ هیوسر «بویم

 د ندنتهج هیدنق ؛نکررراتیچ تاسیمو رکسع
 ۱ وطه یللدم ؛ همش وکی فی دل وا هدککكنساغود

 ندنرومأم كانوکز کس هلبا هنس رب « ندننیدجاق
 .ردشفل وا مادعا هد ۱۰۲۱۲ و «لزع هرکص

 ج1 ۳ هان )| هاب
 م هنصسهدام « اشاب دم هداز

 [ ۰ هل روس تمج

a 
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 دم ناطلس یخد و ( لایوط) | اشایدیم

  [ 1.اشاب نادوبق یرود میاد 9اخ
 ندقدنلوب هدرلتلایاو قاعس قوجرب «بولوا ندنرل

 «هرکصندق دلوایسیلاو راوشمط هلیس هنر ترازو و ق
  ۷ارد نادوبق هنتسوا اشاب دجا یدبس هد

  ۱ندقدلاق هدماقم و یآ قحمرب هلا هنسرب و ؛شلوا

  ۱.ردعفلوا مادعا هدزناسو لزع «مرکع

  a ۱یخد و (--هداز اشا یدیس

 ا ناخ دم اشا
 یدیس قبسا نادوبق «بولوا ندنرلاشاپ نادوبق

 تناشاب ىلع « هد۱۰۸۷ .ردیلغوا كناشاپ دجا

  ۱هلا اود «هابصت هب یادوی دنسم «هدنلزع یی

 ٩ بپرق هب هنس ی ربو ؛شّا تعزع هنیراوص دیرک
 | هرکص ندکد شا هرادا ینواهیاغود تدم «

  ۱۰۸۸ 8«قرهنلوا لزع هد ۵ ٩  ۱۰وا جارد هد

  ۱؛ردخلوا دیهش هد« رحم هب رام نالو عوقو د دنک3

 «اشاب دم یصش [»]( -- یصشآ !| شاید
 هل روس تعجاصم هنسهدام .[

 هر ندا د  ۱۱۰د ثلاث ناخ دا ناطلس
 هناسرت ريدا ا و

 اضاپ مهار یسادضک للروجا کا اه
 / «ب وع هب ینادویق دنسم هد ۱ «مدنل زع یجنرب

 هدماقم و تدم برق هبآ یتجم ییا هلبا هنس ییا

 فو ؛ شفلوا لزع هد ۱۱۲۳ «هرکص ندق دلاق

 " .ردشمامهلوا مولعم یلاوحا

 دجا ناطاس یخد و اد

 اشا دمت  r. ۱۔اتشاب ا

 هد ۱۱۲۳ « نکیا یشاب یجناتسو «بولوا ندنرآ
  ۱هرکص نداشاب دم هدازاشاب لع هسوک هجرتلافن آ

 نوا هلایآ یدب «قرهنلوا بصن «یفادوبق دنسم
SS NNE هرکص ندق دلاق هدماقم و نوکز وقط› 

 . " هنس وا هنو «لقن هنغلماقمم اف لوسناتسا لاصفتالب

 ردشفلوا مادعاو لتق .

 «هجاوخ مناج»] (- ام | شاپ ار درج

 ]> هلروس تعحاص هنس هدام

 3 نوح ون 5

Eدوم  
 هد ۱۱۰۹ هدنرود لوا ناخ

 و تدم برق ههنس یدب «بولوا اشاپ نادوپق

G۰0 
 أ /

€ 
 هزکد قآ هلئامفد هلنوام یاننود «قرءلاق هدماقم

 - هنلوا ین هومسرو لزع هد ۱۱ و ؛شمقیچ
 .ردشعا تافو هداروا هد ۱۱۰۱٩ «قر

 یقنطصم ناطلس ی دم

 نادویف یرود تلا ناخ

 هدتاور رب و ی هنخآ لصانع «بولوا ندنرلاشاب

 - و لام ردص یار لیخ .ردیلن اتسغاد

 فرامتم هلکغد یبادفک ریزو و ادفنک «هلنفل
 دن سم 9 نداشاپ نسح هد ٥ . یدیا

 ندقدنلو هدماقم و هنسرب « بوک هینادویق

 هدصراق هد ۱۱۸۰و «لاصفنا هد ۱۱۷۰ «هرکص

 .ردشعا تافو

 «اشا دم اآ» 1 (-اغآ 8

 E E ۱ اشاب دن

 ناطلس (- هداز اشاپ نایلس) | ۱ م
 E هلا اغ ۳ ۱ اشا د

 نادوبق 2 نداشاب نوسوط هدنخرات ۱۸۲
 شو ؛شفلوا لرم هرکص یآ یا «بولوا اشاب

 . ردشمامهلوا مولعم یلاوحا

 )— یجاح یئا ا 5

 رود aE اب یجاتسو ۱ اشاب دن

 یجناتسو ء نفرت ۱۱۲ ۰هدثلاث ناخ ماس ناطلس

 رد نادوبق هرکص نداشاب لیعاسا ظفاح یشاب
 هدماتم و نوک ز وقط نوا هلا یآ یدب «بولوا
 هرق «قرهنلوا لزع هد ۱۱۲۱ «هرکص ندقدلاق

 .یدشلوا رومام هراصح

 ناطاس( - هرق یشاب یجوط) ۱ اشا ا
 نادوبق یرود یلا ناخ دوم

 یریصنو یک اطنآ لصا نع «بولوا ندنرلاشاپ
 یرفن یجګوط هدندورو هتدامسرد . ردندنسهف اط

 یثاب یجیومط اار عطف هدکلس و «بولیزا
 «بولو ترهش هل رادتقا یهدطب رو طشضو ؛شلوا

 نسحنابروک هنس هظفام تل هناخشوراب مدننرتف مور

 «قرهناوا فیطلت هلترازو بنر « ةافاعم هنتمدخ
 هدنقارتحا رار هللا اغود كڼاشاب لم هداز حوصن

 یاغننودو لیا ارد نادوبق هدنخرات ۷*۱۳

 تم «هدلاح یش دلوا رومأم هتعزع ههروم هلنوبام

 ندترومأم قابآ شب «ندننیدمهراو هدوصقم
 هدمب «قرهنللوا بصن هننلظفاحمنیلو «لزع هرکص



 ٩ رو و
 ثافو هداروا و ؛شفلرا نیمت هنفاه- هرق"آ

 [ تعجاص هدهنسهدام « اشاد هرق »| . ردشع |

 تزع » ] (- تزع تو 2
 ۰ تع>حارص هنسهدام « اشا

 ناربشم نارخ اتم ا( 1۳
 سم الت «بولوا ۱ نیم دن

 زبزعلادبع ناطلس ناکمتنج «هلبنارس مطق هدروک
 شلوا یرظان هرم هد ۱۲۷٩ هدنرود ناخ

 . ردشٌا هرادا یبهماع هناسرت هنس ییا مانو

 ندیرایرهش ترضح ناروایو ندنمارک ن اقبرف هیرحم
 . ردیر دن كنرلترضح اشا فراع

 نکذود »] ( هدازنکذود) )اا ری
 ۳ تعحارص هنسهدام « هداز 4

 | اشاب دم
5 

 ناخ دم ناطلس ( دیس )

 - وا ندنسارزو یرود ثلا

 ندناداس بسنلا جو یناریا لصا نم ۰ بول
 هرکص ندادن دروق هدنخرات ۱۰۰ : . یدیا

 یهرصم ةطخ هنس ىکا « بولوا یسیلاو رصم

 «قرهنلوالزع هد ۱۰۰ «هرکص ندکدتنا هرادا

 هنکل رکسع رسناور هلترازو هنرهدنندوعهتداعسرد

 رلناربا بیرق ههنس رب هداروا و ؛شنلوا بصن

 تكساع هاش ا ندقدنلوا هرصاح ندنفرط

 اف هدنراسا تقو یلیخ رو

 .ردشعا تافو هداروا «بول

 ار ىلع نب اولا دم دوخا) ۱ ج يع
 قداص رذمح ی مظاک یسوم کت

 شعتود ریسا هنبلا

 نب یلعن نیسح نب نيدباعلا نیزیعنب رقاب د نب
 - وا یسیجزوقط دلرععاننا هما ( مضر بلاط یا

 ؛ شلکهاند هدهرونم هنیدم هدنخشرا ۱۹۵ «بول

 .یدیشلنا جوزت ییضفلا ما ىزق تیهذیلخ نومآمو

 .وک هلا هغلخ معتعم ۳ كنهحوز هد ۰

 تافو هداروا « بودیک هدادغب هرزوا تكعشر

 ۱ مظاک یسوم ماما ی دح هدشا رق راقم و ؛شعا

 یسهجوز «یقرهنلوا نفد هدنلاصتا یرق ك (هضر)
 .ردنونظم ییافو ًاموعسم . یدشن اا تی هفلخ

 «بولوا فصتم هلمرکو دوجو یوقت و حالص

 یفارم بانج السلستم ندنمارک دادسجا و ءاپآ

 ی تا 5
 1 ابخا و هفرش ثیداحا ییخر لوقنم ند (هضر)

 .ردشعا تاور هس رف

 ا « فاب هماح »] ! | فا هماج دم

 [.هللرویب تەجارم

 راثفاو ندنسارمش نارب

 .اد «بولوا را یب ناج دم

 یزادناربت كنینا سابع هاشو سا تأشن هدناتسغ

 :ردگنوا تی وش .ردشالوب یسیشاب یقوا ینمب

 مدادر, راشرس غا ال اوه فیلکتب
 مدادرپ راب رهوک ربا فلز ز اهتنم هچ

 | «بولوا ,ندنسارمش سرف

 ۱ داوج دمت

 یفیدلوا ندناتسکرت لصانع ۱ داوج دن

 «نکیآ ۰

 ام هنسهدام. « ی د »]

 .هللروب ج

 نکقم هدروه ال « هلتاحر هناتس دنه «هدلاح

 ندنرکسع كنو هدنناحوتف ناتسدخه كماش ردان
 :ردکتوا یعابروش .ردشلدبا دبمش ندنفررطرفن رب

 قد مرج زا یدرک وچ یسک هچ اتفک

 قلال مسه هچ رهب ےک هک عف
 مدرک ملع درکب هیس هدرکور
 قشاع 3 هک نآ یازس تسناک

 | یلچ دم
 , «هلغلوا ینوقو
 .ردشعا تافو

 | یدنفا یلچ دم

 [.هلیرویب تمجارم

 . «بولوا ندنسارمش ا
 ۳۰ لا ارا یز تا دم

 «قرهلوارهظم هنتاغنلارظن كهاش نواه ندنکولم

 :ردکن وا تب وش .یدشمخ هنسهرص یساما

 تسود ز هرک مكنت لدرد تک وړږا دع

 یوزرآ هرک مرب رد تس لد

 ندرر دالوا (-ازریم) ۱ .
 رب و كنيسح ناطاس ازریم م دم

 نابز ریش ندندالوا تامزلا عي ادب ییغوا هدتاور

 ردارب نکا هدنشاب ترد «بولوا معاشر

 یرود عبار انا دارم ناطلس
 هموجنو تثیه «بولواندنسالع

 .ردراو یجایزا ضمب هد ۰ ۰

 یدنفا نیدلادعس »]

 ۱ ع فدام « هداز

 تسوا
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 د یردارب نانلوا لتق ندنفرط نسلاوا ازریم "

 رلهبئرم قوچرب هدنقح هلفلوا قبح قوچ هنمژم
 گنسيئارم یهدباب و تیب کیا رب وش ۔ردشم لوس "
 : ردندنرب 1

 ک اچ نهدیپ یوم هدیلوژ ةناود منم
 یک اب نخر نوخ زا هن یجیارح نتشک زا هت
 یدای رطاخ رهب تخاس مهاوخ هتشپ هتشکز

 یکابیبز مراد بلط نیکسم نموم نوخ وچ

 ندرویت دالوا (- ازریم)
 كهاش نوبامیحآف ناتسدنه مکح

 .ردیردار كهاش رکا ندلا لالح روپشم و للف وا

 هدنتنطاس نامز كن ردارپ «بوغوط هدلب اک هد ۱

 «ندنکیدتبا زواجت هباکب «نکیا یک اح ناتسلباک |
 «هلفلواروبحم هکمردنوکر کسع هنس هل قم هاش رکا

 «كرهدیا تعانق هلیتلایا و «تدوع هتم وک کرس

ATردشعا تافو هدلب اک هد . 

 دم » ] ( فينح جم 2
 [. تج اسم هنس هدام« هىفنحملا ن

 نن — ناطاس اج )

 ن «ناح دیزاپ 0 )| لوا ل
 ( ىزافلا ناخ 8 ن ناخروا نن ناخ دارص

 یالبتسا «بولوا یسیعشب تبهبنافع ماظع نیطالس

 لصاح هلیرلهقرفت كنراردارب «هرکص ندروه
 تایهبنامع تلود «هاکمرو ماتخ هترتف مایا نالوا

 ۷۸۱ . رونلوا دع یسا سسؤم قع |

 هدنشاب ۲۳ «هدنسهعقو روع «بولک هند هدنخشرات

 اشاب دیزباب «هلففل ون هدهاکودرا «هدلاح ینیدلوا

 هلتفایق لیدبت ندنفرط دژانرآ رب قداص هدنسا

 . اتروق ندنرکسع نعئد هلقاشم و نح رازهو
 كنلروع .یدشفل وا لاصیا هب هسامآ ًالاس «قرهلر
 ول هدناقون و هیسامآ هدم یتیدنلو هدیل وطانآ

 هنرارکسع ناکرت و رانات کیدلک تسار «قرهنل
 NE شا هلباقم هلتراسح رب هداعلا قراخ یثراق

 ینافو كنبردب .یدیشمرتسوک ینرادتقاو تلاسب
 ؛مزکص ندکدلکع ندیلوطان] روعو «ندق
 هدهسورب «بودیا تنطلس نالعا هدتهح ینیدنلو

 هل رح هلا یلج یسع یردارب ندیا ت تنطلس یامدا

 ندق دلو عوقو هبراع جد هدنرانیو ؛ششیئوط
 ؛شچاق هنلبا نامهرق ًابولنم يلچ یسیع <

  هلدیذیا ییاشنو مان اهدرب «بولوادی دیا هدارواو

2 EN 

 هبهسورب ناخ دم ناطلس یاچ هلهجو و .ردشم

 كلام هبهرنامع كلام کل اا «بولوا لخاد

 كدىزاب دالوا یمح لا مور < هدهسا شلوا

 ۔راشم «بونلو هدنلا كماش نایلس نالوا کوس

 یهنردا كرهدیا قافتا ید هلروطاربعا مور هيلا

 كنيباج ىسيع هاش نایلس .یدشعا ذاخشا تااپ

 قوسرکسع هب اش و رب « هل آر بخ ینرارفو تیبولغم

 و ؛شلوا لخاد هرهش برح الب « بودیا
 > هنتهج داقوطو هبسامآ هنن ناخ دم ناطلس

 لوطانآ رئاسو ییهسورب هجرت بحاص هدمب .یدیا

 قعج ییا مرد زکلای « بودا دادرتسا ینکلام
 نددیزباب دالوا .یدیشلاق هدنلا تها نایلس

 هدنتدوع دروع بوشود هتراسا اب هلبردب

 یاح یسوم نالوا شلدیا ماست هنکب کن قاز

 هناخ دم ناطلس یلح ادا «پودیا روهظ یخد

 دهمت یتفلو هدنتعاطا تحت هلیساطعا تانیمأت
 - رتسوک نایصع رانآ شمپ هدمب «نکیا شا

 «بوچاق هنتهج ییا مور « قرهلوا بولغم «هلکم
 - الشاب هغمشاضوا هللا هاش نایلس یردارب دلو
 هلتیاقحو لدع هدنلاح لئاوا هاش نایلس .یدبشم

 مولع «هلغل وا تاذ رب ماع ییدنک «بودیا تکرح

 «هدهسیاشمرووک یرلبا یلخ یمیانصو فراعمو
 هشيا رب چه « بولوا التبم هترشعو شيع هدمب
 هلبتبسانم قلواکوس كنم رارداربو «ندنفی دلوا زاقاب
 هداز سونروا و ییغوا لانعم نالوا شا اق هدنناب

 «ندنعیدلوا زماکید یخد ییحشاصن كلاحر راک یک

 یسوم « بولوا سوم ندنسیدنک تبقام رنو

 نایلسو ؛رلشعا داعقا هتخت هدهنردا ؛هلتوع د یب یلچ

 یدک ساره ٤ن «نکردکبوقیج ندهردا هاش
 شب یک اکا لتق i هشرزوا هپش و

 و .ردشنل وا لتق ندنفرط یجوا گراد كردار

 ىلج «بولاق یکی ز کلا نددیزیاب دالوا هلوحو

 مکح هدنیامور یلچ یسومو هدیلوطانآ ناخ دم
 هیفس ردق ه هاش نایلس یت .یدبا هدکمروس

 راوختوخ و لاظ ردق وا هدیلح یوم «هسیدیا

 لتع هيا تلناخ دم ناطاس یاح و «ندننب دلوا

 فامصناویعاعثو تراسح «قیئاقحو لدع «یتاردو

 «ندنفیدنلوب مانا ماسمیسهحودم فاصوا يکیتیدو

 در, تلود لاجر نانلوب هدنتیعم كنیبلچ یسوم
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 ر «هلک عود هثف رع تباخ دم ناطاس ىلج ر

 كنيبلج یوم یخد ندفرط رو كرلنو ندفرط
 كن رواعارعا مورو لارق هس رص یغیدلوا شمت راط

 هىا مور هجرت بح اص «هلنرل ی ونعمو هدام تن واهم

RC,و ؛شغا طض ا كن ردارپ اردت  

 ېلچ یسوم هده راع نالوا عناو هدنرلنیپ تیاپ
 هدنجما كغلقاطب رب نكرديا رارف «بولوا حورج
 دمت ناطلس یلچ ینوتب تنهام كلام «هلکُعا تافو
 یدادجاو ابآ هدنخ را ۸۱٩ هیلاراشم «بولاق هناخ
 یهاشداپ نابنافعو هیناثع كلام موملالع یک
 ماتخ هترتف كلهنس کیا نوا هلهحو و و ؛شلوا
 .ردشمر و

 هلیسولج هبینام* تخت تباخ دم ناطلس ېلچ

 لود نانلو راوبحه یلرو ماتخ هبهقرفتو ترتف
 هاشداپ «قرهنلوا قات نسح ندنفرط تاموکحو
 مور هینیطنط-ق كرك فاعتم یتراسولج هیلاراشم

 یهدایسآ ك رکو هنتر وهج كيدنو و هنروعاربع |

 هلیما نعا ا هنناطاس/رصمو هب هص السا تامزکه

 ندنسهلج گران و ؛شعا رابخا ًاسر یراسواچ

 دوهع دیدجت «بولیردنوک رلهیده و ریفس ةلباقم
 تنهیفوملس تلود . یدشفاوا تاسم و طص

 تاموکح نالوا شا روهظ هدیلوطانآ هدنضارقا
 رر «كرهلریو ماتخ ندنف رط یدادجا ههریفص

 « نکیشلوا هیناثع كلام ةيمض یرلکام ررب
 هداما هنبرایدق كلم یرلنو «هعلک بااخ كنلرویت

“Elدنح : نروس کک هدرمزا ندرلن و  

 یلچ یسوم هدنلبامور كهاشداپ یب نامهرقو لب
 هني راب دات «هلنفل و هدنازواج هدانناینیدشاضوا هلا

 روبجم هیلسل و بولغم یدینج ادتبا «بوروک موزا
 یلغوا نامهرق هدعب و 3 هنتمدخ «كر هديا

 ندکدتا مزهنم ًالک ینسیدنک «بوب رو هشرزوا

 لیا نامهرق هلیطرش قلوب هدنتیمبات تحت «هرکص
 .هلیکح نداروا هاشداپ «نکیآ شا اقا کاک

 دمت یلغوا نامهرق «هدلاح یغیدنلو هدهرقآ «د)ر

 «هدلاح ینیدلوا جامان هاش داب «هلک ٤ا دهع ضقت كي

 هبرح "لیح رب اشای دیزاب رکدلارام ندنسارزو
 ماد یکی یتطصم یلغوا و یکی د هلایوم هلا
 «هلکمروئوک ه«یهاشداپ روضح «بوروشود هتراسا
 ندکدسا نی« هنغج هبل را ندتفادص دم ایف هداروا

 ا ۰۸

 ال ز۳ كاپ «پ و دیادمع شف ندههراو هنلع هرکس

 نناطلیاج . ردشفل وا لتف نکیآ هدکعا هرصاح ین هبل

 . «هرکصندکد با فراعر یتسهلناف نامهرف ناخد

 . «هبالوبق یتاماو دهم كکب رایدنفسا هلیکب نایمرک

 « قرهلآ نهر یب مساق یلغوا كاب رایدنفسا
 ۸۸ یل هدهرص وا .یدشعا تدوع ههسور

 دفس رحم رازج عبات هنتروهج كيدنو هدنخرات

 «هلک 2| یاب دنقراص ههینافع افسیرلضهب زدن رلکب
 هلسسهدناموق كب لاج یثراف هنسانود كيدنو

 | اودی «قرلبراتیچ لدیلوبلک یساغود ینا
 ۰ هرکص ندنعوفو هب رحم هب راح چاق هدنسهرآ
 راهظا یکب قالفا هد ۸۱٩ و ؛شا ررقت لص

 2 هتتمج هنوط هاشداب ؛هلکغا یفکر س راتآ

 ۱ ینیراهملق ( یچاسیا ) و ( کوکرب) «بودیا قوس
 مادغ ۰ گر هدیا برح هلکب قالفا « «میکقلادم

 نداروا ۰ « هلا ذخا ی کرو کا هس جواو درک

 راج E ندنهف هعلق جاقرب ا هاتسرام

 اضمایلص یکیدلبا بط «هللذخا تانیعفت ندنلارق
 لدتآ هدانا واو ؛شعا تدوع ه هر ډا « گر هدیآ

 هدازبش .یدراشلوا زتحار تقوییخرب «هلکمشود

 راشهروس تیس هنغاعسهساما یناخ دارم لاطاس
 و نوسماص كب رابدنفسا هدنخشراا ۱ .یدیا

 . هکب رضخ یلغوا كچوک « بودیا طبض ییءرفاب
 .دننسان ثبمساق نانلو هدنرادزن هاشداب «هاکهرو

 نانع ماجرا هفرط وا «نوجما هظفاع ینقوةح كراب

 روک دم دالب كب رایدنفسا «هدنرلکدتباتل وص

 ؟ شلوا ناماو علص بااط « هک ا ماست ههاشداب |

 ۰ قرالروس تدوع «هسور ۳7 هلو و
 ترامعوهسردمو عماج هدروک ذم رېش هد ۲

 جن یهزوبکو هکر هو «ندقدلوا لوغشم هلیسانم

 »یدرلش | تعزع هرعف كالس «هرکص ندکهتبا

 ۶ یک بنا هكنیبلچ یبوم هدهرم و
 قیرطرب تیدلار دبش هداز یبضاق هواص نالوا

 صم هجولکرو ندادرک اش «بولاص هداما

 ِ یکی یدنب نابصع «هلدالا راهظا هدنتهح یدیآ

 هبیلیا مور ندارواو «رارف هقالفا یخد یسیدنک |

 .«قرهالبوط نازنمکبس قاطرب هنفارطا «هللال وخد
 ف كکنالس « ندنفیدشیلاچ هغهراقبح داسف

 خاش موفم «كر هلبدیک هزوریس «هلرظن فر
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 یکتود ددم نالوا یانمه «هدنجما 1
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 . ردشعا لاحرا هدنفرظ نوک چاق رب «قرهلل

 ور ندهیسامآ ناخ دارم هدارېش «تاود ناکرا

 «بودپامنک یتافو نوک یآقرق «ردق هتک هب هس
 هب ین مع تخت ه دنتطلسل اراد هسور هیلاراذم؟هدازپش

 .هزانج تناخ دم ناطلس «هرکص ندکدتبا شولج
 نالوا یرلهدرک انو « لقن هروک ذم رهش یس "

 وا نفد هن س هص ص هبرت هدنناب كذ رش عماج

 یءهدنرتف نامز «بولوا ۳ خس هدننافو .ردش

 نو هه زکس یرلتنطاس تدم «هقشپ قدنتموگخ

 زدگی انوا و

 لس ناطلس حل او۱)

 یاج نب یا ناخ دارص | یا ناخدم

 ثنهبیاقع ماظع نیطالس ( لوا ناخ دمت ناطاس

 مورو لوط ا۲ یدادجاو ابآ «بولوا یسیجتدب
 ندیلبخ قلود دودح هل صف هرثک دالب هدنلبا

 یوطاآو « یرلتدلوا قفوم همیسو «یلبخ
 نړ همظعم كود رب هليو نالوا ندنلبا مورو ۱

 كنسیکیاوهدنسهرآ كێ هعطق کیا و یسیعیبط زکم
 یغنیدلواهینیطنطسق ریهش رهش نانلو هدنماقم یدیلک

 یدودح كتلود «دادهتفو وا مظعرمش و «هدلاح تب

 هنذاخفا تخها اب و هنعف <« نکیآ شلاق هدنحراخ

 هناقع ماظع نلطالس تیهجرت بحاص نالوا قفوم

 عقوم رب «
 . ردلکد جاتح ویا حرش یرلقدروس لاغشا مهم

AYیص زونه «بولک هاند هدهیر دا هدنخرات  

 تدالح و ؛ شوو ب ها اسينغم نکیآ

 ندابصح «كر هيم ا تعواطم هلعمرب چھ « هلبتهج یعبط

 2 ییلاروک الم یردب ؛ندنک کلا عانتما

 روپشم « هلفمروس ا هنس هس رت هلبا هلماک

 هک کد را هدنلا هللا راقم ةمالع «هرزوا ینیداوا

 .ردشعا تمه ههسرتو میام «بوراو هنروضح

 ااو دارم ناطاس یراردب هدرا ۸۷

 وزرآ كنا تحارتسا « كرهلکج ندتنطاس لئاوخ ق

 نداسنخمیرلت رضح ناخ دم ناطاس «هلکعشود هنس

 وس سالجا هب ین مع ت تخم «قرلروس باج ههردا

 1 شمب رئاسو ییاشاپ قحسا یراردیو ؛شلر

 یلادراو ك رلق عتس اشتنمو ندا و

SR 

  ۱بولى روب تدوع نداروا .ردشفل وا بلصو ٤

  6.هتسخ هدنلاوا كنسالوالایذاچ یسهنس

 ۱ ناخوراص « هلتع رع هب ًاسانغم «باوعتسالاب قناکدنب

 | یدک

E 

 «هدکمروسرمع هلرطاخ یافص ؛قرهربآ هننرلتاذ
 راسو كناشاپ لیاخ مظعا ردص یغد هجرت بحاصو
 تنطلس هدهنردا هلیسهار دم تواعم كنسارزو

 هامح و و كیاخ دارم ناطاس باب «نکیا هدکعا

 ردتقو قح هنلوا هدافتسا ندنسمکج ندشیا «

 یلارت را «هلبمازعا رلانیدراق قاط رب «كرەبد
 شضقن قییعو دهع ییدرو هرللن امه لوا هنس چاق رب

 «نادغب «قالفاو رلبلما هلرلنوب «بوریدننق هک
 بیاص لها رب کرم ندرنایتسرخ راسو برص
 ردقههنراو هلرکسص كم ناسکس «لیکشتلاب قاغا

 هدنشاب تزد نوا زونه تلود ناکرا «هدن رکدلک

 .هیمهلک یشراق هتوقرب هلو كهاشداب رب زسهرجش
 قنطلسروما كناخدارس ناطلس «ككر هنوشود کج
 «هلکغا رارصا هدماحرتساو حول هن رادتقا دی

 هکیک نرط یفدوع ًارح كملا راشم ردقهنره
 هاشداب « هدهسیا شلوا ناو ام یساغود كيدنو

 وب «بولک ر دق هنیزافو لوبناتسا ارب هلا راشم
 هنسیش راق كنعشد هللایهک اس یقرق «هلزواحت یزافوم
 هدنسهرییک ةمعلم هنراو نالوا روهشم «كرهشبت

 تن هبنارصن ءاریکر اسو ؛شعثودیلوتقم ىلارق راج
 ناشیرو وغ یرارکسع « بولوا ریسا یقاط رب
 ناخدارم ناطاس «هرکص ندتیقفوم و .یدشلوا

 بوقارب هدینامشع تخت ییهجرت بحاص هت ینا «

 كهاشداپ «هدهسیا رلشقسی |كماکچ هباسینفم یی دنک
 هکلز ستعاطا هبتغضمب هذن رکسع یس تادح

 لاجر راسو تناشاب لباخ مظعا ردص «هلغلوا بس
 د ناطلس تاذلااو یمهلاوته تاراطخا كتلود

 هد ۸4۸ ناخ دارم ناطلس «هنرزوایساقلا ناخ

 ناطلسو ؛شقا سولج هیینام تخنرارکت هدهنردا
 .یدشلیا تدوع هنغاصس اسیتفم یا ناخ دمت

 .روس تنطاس هنس ییآ هدننامز یردب هلمحوو

 ناطلسیراردب هدنخ را ۸ ۵۰ «ه رکص هنس یدب ندکد

 بولک نداسنغم «هلکغا لاحرا یناٹ ناخ دارم «

 فاعتم ینیراسولح .ردرلشا سولح هتنطلس تخت
 .وا نامهرق نایمریچاق تصرفنوجما نایصع رامظا
 نامهرق « بودیا قوس رکسع هشیرزوا یرالغ
 دز ییزقو « رارف هناا شاط كب مهاربا یلغوا

 | ناماو نما ماحرتسا «بوردنوک یجاجر هیعاشداپ
 مرج « هلیطرش قمالرا ندتفادص دعب ایف «هلکعا
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 *یونم «هلئدوع *«هسور «قرهروس وفع یتفاس

 تبشن هننامدقم یعف هنطنطسق «نالوا یریمض

 كنراصح ىلبا مور یني نسک زاقوب «بوروس

 هلرلیوط مج لاک الاب یلوب و ؛شمتا ادب هنساشنا
 .هنس ۸9 ترار هز دا یشرق وا «زيهادعب

 كدهتفو واو هلا ودرا رب لمکم هدنرام كلبا یس

 هرصاعآ رب یلوبناتسا هلرلپوط میسج شم هلروکی لثم
 هلراریجز یسهرآ یفورب یارس هللا هطافو ؛شملا

 ههرق ینیرلیک ندننایل هطلاب «ندنش دلوا شعایق

 .هدلکوروس هدنرزوا قیرط یفیدلرضاح «بوکچ
 نیاحابصرلءور «ءاکعا لاخدا هنا حاخ "الل .كر
 هرصاح ارو ارب ینیرلیدنک هدنفالخ كنن رلومأم
 -احم نوک چاقرب .یدرلشمرمشاش «هجنروک هدنتا ۲

 لوخدو مو ندویتبوطع تیاپن هرکص ندهرص
 كپ هلبتهواقم هاسوام یخد درلهور «قرهنلوا

 لوتقم روطارءا < ۱۳۳ ندهراحم رژ یلتدش

 هنافعتكود تخیاب «قرهنلوا ن رهثو ؛شعتود

 .ردشلوا

 میظع جن و یرلترضح ینا ناخ دم ناطلس

 تدم ندیا ماود هنس ۱ ؛بویعا انتک | هما

 كلا «كرهعک هليا هراو رفسو هلناحوتف قنطلس
 هدنررانک و هشوکو ؛شعا میسر لیخ یهناقفع

 ع و كلام هعن نالوا شلاق هدنانعد «یدابا

 هتلود چاق ربو ؛ شلبا هيناثع كلام ةيمض ییهمهم
 هلن اعفد هاب رالارق هنسو و هبرص .ردشمر و ماتخ

 هردنس و دارفا و غو هنسوب «بودنا هبراحڅ

 ینادنب و قالفا « یکی کیدا حق یدالب هن اهدو

 هدشامز یرارد . یدشل | هنتعاطا تحت یغد

 رکاسعو شلآ هنسهرادا تح الماک ینلدژارآ

 نالوا شعا تمواقم هنس رلم و عه یئدش تن هساقع

 ردنکسا تیام «بودیا كنج ًاررکم هلکب ردنکسا
 | هنکآامایمطقو ًالماک یغد ییهمطق و «هلمتافو كکب

 «یهروم « بودی هرام هنافد یخد هرازوتجو
 ۱ یا و یعرف و قانا 6 ینیللدء «یزرسیفآ

 شا کف هدنوزب رط ۰ یدشغعا جن راز هن

 ییتکلم ؛كر هريو ماتخ هدهنغلروطاریعا مور نالوا

 شعبا خت یخد یبیرصامآ « یکی ی دیا طبض ًالماک
 اشیرب و بولخ« ییسهقفتم رک اسع تیهروک ذم | هل راغوا نامهرق نیاروصت هدک انکشدپع .یدیا

۳۰ Cfا  

 ماتخ هنتموکح كرلنوب تیابن «بودباهبراحم هلتامفد
 ۰ يک ییدتا طض الماک ی رلتکلم «كر.ربو

 ۰ كرەديا وفا یغد یتتموکح كنبراافوا رایدنفسا
 ندا مکح هنارا .یدشقعا طبض یتهج یلومطست

 رفس هفرط وا «هلکغا دودح زواج نسح نوزوا

 راصحهرفو ؛شعاروبحم هرارف یرلناکرت ؛بوروس

 | تارف یبهیناثع دودح «هلبا مق یدالب راسو قرش
 هلبتف رعم اش اب دما دادک .یدیاشهروس كدهنسیداو

 . هبهسل و نالوا ترابع ندنتهج بونج تانایلاتبا
 < یکی نیدنلوا تراف یرلاروا ۰ قرهنلوا زواج
 1 ۱ .یدشل وا هرصاحم ید سودر

 ۱ ها رک ذ هلالیمفتو هیسءرص یناوتف وب
 ات لوط اجر لاتا
 ال .زروبحم هبانتک | هلنعاص ال# هلبجو و
 «بوریعگ هلناحوتفو رفسو برح یرلتنطاس تدم

 ءم هن «نکیا هدنشاب ۵۳ ۰ هدنخرات ۰
 « بودیا لاحرا هدهزوبک؟ «هدلاح یراق دلوا رفس
 عماج نالوا یسهدرک ان «هلبا لقت هتداهمرد یشعن

 .ردشفل وا نفد_هنسهصوصخعب رتهدنس هریطخ ای رش
 تراومیهدهیسایسو هبرح روماو یندالجو تعاعت
 .ردادتسم هلب راثآ یررادتقاو

 دامن یزاف ناطلس)) ۱ ۰
 نان یاس نب تان تلا ناخ دم

 ۱ یناثناخدیزباب ن لوا ناخ ماس نب ینوناق زاخ نایاس نب
 یسیحچوا نوا تب هم اف ماظع نیاءالس (یناثناخ دم نب

 ۹۷ .ردربهث هلکغد ( یحاف یرک | ) «بولوا
 ینلف رصتمناخوراصو یکا هدازپش كنب رلر دب هدنخ رات
 ۱۰۰۳ « بولک هاند هدن-هصف تراص هدننامز

 «هننرزوایافو كرد «نکیاهدنشای ۲۷ «هدنخرات
 ۲ شغا سولح هب ینامع تت ‹كرهلك نداسينغم

 هن یستریا « هرکص ندشبشت هب هیلام ریبادت شعب
 هحاوخ و هلبغ رادرس تاناشاب میهارب انانلوہ مظعا ردص

 ترف نات راج هلرتتفام ید كبنبدنفا نیدلادعس

 لدهرصاحم تدمرپ ینیرمش یرک | «كرهدیا تعرزع
 ؟شلیا طبض یدالب هع رثا و هعنافو «حف هرکص
 « نوجا قمراقبچ ندنلا كرلبلن اف ىنات راجو

 ك راسن رپ نادفبو قالفا «لدرا هللروطارپعا هسنالآ
 اوکح «قرهقارب زسکح قافنا یراکدتسالیکشت



 ندنتیمها نالوا بم هببس و كرفس وو ؛شا

 .ردشلوب تربش هلک غد ( یحنف یرکا) یالوط
 و ابشاپ نسح لالج هدیلوطانآ هدنس نا رقس 8

 ۔اریعا انام لآ «هلکا نایصعیاول عفر یګزاب هرق |

 داما هجاوط انآ «قرهنلوا هلاصم دقع هلیروط |
 .ایفواتقو یخ ریو ؛شغل وا تبشت هنیربادنشیاسا

 و تعاطا ضرع رایتش موقرم « هرکص ندقدلش
 شفل وا هداما شیاسا «دنرهدنا دایقنا

 هللروطاریعا هبنالآ «هجشدم ینیدلشایغوا هلرانوم

 -راجم «كرهدیا دهع ضقت «بولو تصرف یرلقفتم
 ردق هنرهو ؛ شا طیضیدالب و عالف ضعب كاتس

 ‹ هدهسلا

 و هژناق «قرهدلوا قوس نواه یودرا بتقعرد

 شالوا دادرتسا همهم لاحم راس

 اشداپ فلس .یدیشلاق هدنلا كرلنمشد یخدرلرب _

 نالوا شادبا طض هدننامز ثلات ناخدارم ناطلس

 -ارا هدننعض یدادرتسا كن راتهح ناوعخ و زر

 شنا ید هدهیفرث دودح «هلبلا دهه شقن رلم

 شاربدنایوا "نديك تامصاخم ِ

 ثلات ناخد ناطاس .یدبا شمقیچ

 شضء) « هدهسرا

 ندلا رار شمبو ؛
 هلا لئاوغ و

 تنطلس یآ کیا هلا هنس زوقط قرهلوا لوغشم

EEE 1بوداتافو هدنخرات ۲ » 

 تاید .ردشاوا یناخ لواناح دجا ناطاس لغوا

 رخ برش «بولوا یطاترا هداز هب هبعرش ماکحاو 1

 اهم نوتبو یتسارجا تازاحم یادش هدنتح رلن دیا 1

 «ریار هناحوتف ضءب .یدشعا ما نسل دابق كرل

 . رونلوا دع یلدبم كطاطحا رود ینطاس نامز

 نالوا لماح گی ردیو یردار زوقط نوا هدنسواخ

 .ردشمربدتبا مادعا یناغواکیآ هدعب و نسهراج نوا

 A 2 ۱ عاد ناشد

 نوا تیهساغع ماظع نبطالس ( ثلاث ناخ تا 1

 . ردروهشم هلیبقا (یجوآ) «بولوا یسیجنزوةط "
 كن ردیهد ۱۰۵۸ «بولکهبایئد هدنخرات ۰ 3

 « هدلاح یغیدلوا هدنشابیدب «هنرزوا یطاقسا
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 شم هدننامز یتوایصو ؛ شا سولج هب ین امد تخت

 هراکرس كرالها انو ییالامعتساءوس دكدوفنبابرا

 و هلام روما كتلود « قرهلوا ندنجماتن یسلک

 د] دو دح «بولک هلاحرب بذب دم یسهبرکسعو هکام

 «نکیآ شلوا زواج بایتصرف رلءثدهدنف رط ره

  ۰۰هدنلاس یجنزکس كنسولج یني هدنخرات

 كر هلک ۱ لبلح ماتم اشاپ دم ییرروک «
 و « كرهدا ترشابم هتاحالصا یساسا و

 ؛شلروک رلتیقفوم لیخ هدنسهباس تاحالصا
 قرهفلوا قوس کشف یراق هایرتسوآ و «

 او « دادرتسا یدالبو عالف قوچر تل

 هددنرکو ؛ شفل وا « رصاحم هاو ناتو « 2 نادیکب

 «قر هنلوا ماود ه برام یشراق هنت روهج كيدنو

 یرهشهیدنق زالوا یزکرمو یرار, قوچرب كدیرک
 هبرایخدهلا هيسورو ناتسهل .یدیاشا دا طبض
 تآارحاو تایقفوم و . یدیشل ازت «یقرهنلوا

 لضاف دحا یلغوا هللا اشاپ دم یلبر وک هلا راشم
 عومجا ثیح نم تیاشاب ینطصم هرفیلوضز مو اشاپ

 e عقاو هدنرلترادص تدم نروس هنس ۸

 نامز درام شوایسو نایاسو میهاربا هرق هدمب
 چوا كوص كمبار ناخد رود نالوا یرلترادص
 ماطر هرواخ* لود هيلع تاود هدنسهنس ترد

 هراکشو دیص «بولوا شعشایغوا هلبا تابراح
 ‹«تلزع هدنګرات ۱۰۹۹ ۰ یدیا راو یرلقاص

 نادندالوا .ردشعا EE لارا هد ۱۶

 ثلات ناخ دجا ناطاسو یا ناخ ینطصم ناطلس

 .ردراشمروس تنطلس

 و E د اج
 ۳ تعحا ص هنس هدام 6 هد

 رود ( - مجرتم )
 ۔اخ لا ناطلس |اشاب یدشر در

 ندنفاینات ناخدیم ادبع ناطاس نامز هاشداپندین
 ادص دنسم هعف د ترد كد هن رل و اه نامز كن رلت ی ضح

 هدنغاعسبونس «بولوا ندارزو شک هاظعتر ۰

 . ردیلغوا كافآ نسحیجاح ندنن ادناخ یساضق نو دنایآ

 .هدلاو نکیا لفط «بولک هند هدنشرات ۰

 ندکدتبالع لیصح «هلدورو هتداعسرد ربارب هلیس



 ۴ اب

 «هشرزوا هبربخ ةهقو «هدنخ رات ۱۲ ۱ «هرکص

 .اط بیئرت یجندب كنەيماظن رک اسع نالوا دا

 بتا رم عطق هليسح یدادمتساو ؛شفلوا دیق هس روف

 نقاش » r ندقدلوا یدافا لوف ‹«كر هديا

 ؛ شم وق هنلیصح كن هدبدج نونف ضعإ هللا یوسنارف
 ییا مور «بودیا تمدخ هلقااغآ لوف هنس زوةطو

 یٹابکس «هرکصندقدنل و هدن راته ماشو لوطا آ و

 شیب « نکیا هدبنر ویو ؛ شلوا نیما یالآ هدمب و
 ANE لیتر ومأم یسهچرت كب رکسع بتکک

 د هلیبقل ( جرتم ) ندتقو وا « قرەنلآ#
 3 2 ريم و ماقمم اق هدنف رظتدمزآ .یدشلو

 ظ هواه یودرا ېا مور هلقلاولربم هد ۹

 .اضف+ یاس یاروش راد ًاقاعتمو ؛شلرا روم

 هلبس هنر كل رف هد ۱۲۲۱ «قرهنلوا لق هنغل

 ینراظن هلیهظتتو لیکشت تروص كن ەفدر رک اسع
 هدنخشرات ۱۲۰۱۳ و ؛شفل وا هلاحا هنسهدهع ةوالع

 یودرا هصاخ « بولوا لئاث هنسهنر تیریشم
 هد ۱۲۱: ۰. یدشنلوا بصن هنتربشم ینواه

 ۱۲۱۷ و یماسژرلا سیر یرکضع یاروش راد
 ك هيماظن رکاسع « بولوا رکسعرس هدنخرات

 ۱۳۹۹و ؛ شمل ر وکی رلتم دخ یلیخ هارو حالا
 یر هصاخ ۳ «قرهشلوا لزع ءدنششرات

 ماش بقاعتم «بودیا افمتسا هد ۱۲۷۰ .یدشلوا

 هنت ریشم ینوناه یودرا ماشرب هل یم اعضن | یایلاو

 ؛قرهلروس لوبق یمافهتسا «هدهسیا شفل وا بصن
 ًاددعەد ۲۷۱ 2 ندق دلاق لوزعم تدم رب

 ؛ شلوا رومأم هتایظنت«یاعم سلجم نانلوا لیکشت

 هد ۱۲۷۳ ۶ بولوا, ركع رت انا هنس وا هنو
 ست ماقم الا هنس وا هت «هدهسیا ششل وا لزع

 « لزع هد ۱۷۷ ء .یدشفل وا بصن هب یرکسع

 4نتس ریشم هنا واع هنر اشاب بک ندیا تافو و

 كل هر وک ذم ت ریشم هد ۱۲۷۵ ۰ قرهنلوا بصن

 رھا هب هباعسلاحم «هنرزوا قالا هک

 نیست هنتسایر تایظنت ءیلام سلم ًاقاعتمو شوا

 ترادص لیلجدنسم هد ۱۲۷۲ .یدشلروم

 وب نوک ز کس هلبا یآ شب «یرناوا اقرا هبامظع
 لاصقا هنس وا هن 2 ندقدنلو هدیلاع ماتم

 هتتسایر یلج هلامتاحالصا نانلوا لیکشت « ر هدیا
 ترضح سولح عقاو هد ۱۲۷۷ و ؛شلروس بصف
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 و اقا هدهروک ذم تسایر هدساخ زب زعلادبع

 «هنبرزواموزا ییدروکهحدوجو هدهرص وا «یقر

 هداروا «بودیا تعیزع هنیلرب ان وذآامیوادتلالجال

 | راقم ابار هد ۱۲۷۸ «هدلاح یغیدنلون

 كياپوروآ هلبا سراپو ؛ شارویب هجون هنسهدهع
 لنا تدوم كرەديا اشاعو ریس ی راتهج راس

 هلش اعم لوتسم «یقرهناوا لزع هد ۱۲۷۹ .یدیا

 هب هبلام سلاح هدعن و «نوشام هک ا تحارتسا

 ماعا یالاو سلم هد ۱۲۸۲ «بولوا رومأم

 ۳ هد ۱۲۸۲ و وا بیعت هنتسایر هل د ۱

 هام قم E یغد هعفد وب «بولوا مظعا ردص

 ۲ دناسم كد مدل و ؛سلاف ماتم و

 ترادص ماقم الا هد ۹ « قرهنل و هدهلاع

 هقلطم تااکو یارجایآ جوا زکلایو ؛شک هارظع

 « پولوا م ظعا ردص E هد ۱۲۹۳ .ردشغا

 دنا نت ناخ دی ادبع ناطلس نارود هفیلخ

 هداهیلاراشم ماقمیخد هدنران واه س ولج كنب رلترضح
 «هرکصندکدتىا تلاکو یافا یآ زکس «هلغلروساقا

 هنکاتنچ یهداسینغم «بودیا افعتسا ءان هنتخوهش
 ۱ .ردشع |تافو هداروا هد ۱۳۹ وه

 ( -هدازیاورش ) ۱ اشا یدشر دم
 .دع ناطلس رود

 «بولواندارزو 350 راد دسم هدساخ زب زعلا

 هبهیسایس روما «نکیآ بوسنم هبیل* قیرط ادتبا
 ۱ هلبطسو كموحرم اشاب داف « یتیم هنکدرا لقع

 ؛شفل وا هجون ترازو هر «كر هل دبا لب دمت ی رط

 مادضتسالادمب هدرلت راظنو هدنراکابلاو تای الو شهب و

 هلا یآ زوقط ۰ بولوا م ظعا ردم هد ۰

 تافو دام ًارخۇمو ۳ هدماتم و نوک نوا

 ۳۶ وب | یدنفایز دم
 ۱ ڪک هنیدنسم هیمالسا تشم هدنرود لوا ناخ

 لیصحمو ؛شلكه یابد هد ۱۰۷۸ «بولوا ندالع

 _ «؛هرکص ندکدتبا سرادم رود لوصالاللع هللع

 و لوساتسا هد ۱۱۲۰ و رصمو كالس

 لوطانآ هد ۱۱۳: ۰« فارش هالاسق هد ۰

 .یدیشل وا یرکسعیضاق یا مور هد ۱۱۰ و

  عشمدنسم هدنلزع كنهداز یلأایح هد ۹
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 E ا
 یآ ق زوقط هلا هنس رو ؛شغلوا اقرا هبهمالس

 فض و یتخوفش «هرکصندقدلاق هدیلام ماتم وی
 « ندنفب دوا علام هنسع ا روما e قح یرھو

 هدنرخاوا ۱۱۱۶ «یقرهناوا لزع هد ۷

 یردب هدنراوج یراصنا بونا ااو ؛ شا تافو
 .اص قالخا نسحویوق" . ردشفلوا نفد هدننأو

 .یدبا تاذرب رورپارقف ىح
 ن ىلع ن دمت ن)

 (یعالا ىئاطلا ییرفلا | نيدلا دعس دم
 ندلایحم رومشم بولوا ندارهشو ابدا ریهاشم
 هدنخرات ٩۱۸ .ردیلغوا كن (هرس سدق) یبیع
 هدماش قشمد هد ۰۸۰ «بوفوط هدهبطالم

 . ردشفلوا نفد هتناب یردبو ؛شقیا تافو

 .ردشلوا لوفشم هلیسیردن مولع رئاسو ثیدح
 تیب کیا رب وش .ردراو یرامشا ناوود بترح
 :ردندنراعشا ههلج

 ىلاح حرش نع ىلئاس ايالا
 محرلا ربلا قفشملا لاؤس

EDTهارت اک وهف مسجلا  

 مقسلا ك رظان لثم میقس

 یببح ېلق لاح اما و

 محا باعصا نع لأست الف

 یدننفا ا ۱ یدنفا تست دفا لل ۰

 ۴ هللر ور تەجارص هن را هدام « هداز

 ازریم » و « هداز

 )| اشاب بلاغ دیعس درج

 [.هلروس تمج
 هنسهدام € نانلا نا 2]

 [.هلنروب تعجارم ۱ یا
 د م ن تم کک هدنام ۳ ۳1

 دی ما ندیقولتس ۱ و
 «بولوا یسیعتل ۲ كهروکذ م كولم یسیجنرب

 . ردیلغوا دلدرواق نب هاشنامرک نا هاشنالسرآ ٤

 هنس ۱٤ و ؛شلوا فلخ هنردب هدنخرا ۱ ٨

 هدنخرات ۵۵۰ «بوروس تموکح هلشیاساو ع ۱
 .ردشعا تافو 1

 « اشای بلاغ »]

NL۔ اص  

 د ی هاشلرغط ی هاشمارهم . «بولوا یرخاو و 1

 و هاشنالسرآ یرلمع هلیردب ۰ ردیلغوا كهاش َ
 « گر هدیا زا رام و رلعازت قوحر هدنرلتد هاشنارو 3

۷ 

۰۳۳ 

 ۱ یجنرب نوا كەر وکم كولم کا

(E 

 فلت هدجوا و « ندکدشا بارخ ینامرک كلم

 اکو تموکح هدنخرات ۰۷۰ «هرکص ندقدلوا

 چور رکیدو هاشکرابم قدنسابرقا «هدهسیا شلاق

 قارع ناطلس هجرت بحاص «هلغمل و هدتفلاخم یک

 «بوجاق هنناي كانیقوعلس لرغط نب نالسرآ نالوا
 قوج «هدهسیا شا طز یامرک هلبدادما كوا

 ندنفرط 7 كلم ندنازغ موق ندهمروس

 ناقوس هداروا « قرهنلوا جارخا ندنامرک
 .ردشلرو ماتخ هم وک

a Eكنتلود ینویق هرف (- رما) ۱  
 فسو هرق نالوا ىسىۇم

 هدنخرات ۸۱۳ هیلاراشم «بولوا ندندالوا تااکرت

 داد < هدنکی دشا لتق ییناکأبا دجا ناطاس

 تموکح هداروا هنس ۲۳ «هلکمرو اکو ینتموکح
 هنرزوا نایساریما یردار اک نلرو

 نداروا و ؛ شا رارف ۳۹1 کا جورخ

 ریما هد ۷ ‹ نکیآ کک هنتهح ناجبرذآ

 .ردشقلوا لتف ندنفرط ینادمه یجاح

 a (ذاخ رضخ نب نیدلا دیرف نب )

 ندنکولم یلهد هدناتسدنه ۱ هاش دم

 فا ههاشک رابم یہ هدنخ رات ۸۳۷۲ بولوا

 ٩ ندلا ءالع ناطاس ییغوا «بو دیا تافو هد

 ودا ینلخ

 هدیاتسدنه / هاه دخا ن 1

 «بولوا 9 و هاش دم
 هبهنس زوقط و ؛ شلوا فلخ هنردب هدنرا ۷ ۱

 هد۸ ۵ ۵ «هرکص ندکد روس توک تدم برق

 یلغوا «بودبا تافو ًامویسم ندنفرط یسهجوز

 ار وا یناخ هاش بطق

 هدناتسدنه ( هاش كنه ھه ) | ۹

 نوا یر مت
 زکلاب و ؛شلوا فلخ هنرد هد ۸۳۲۷ «بولوا

 یرزو «هرکص ندکدروس تموکح یا زوقط

 وا طبع کاو ےہ ندنف رط ناخ دوم نانلو

 هنت هولام هلیمات یخ هاش دو موقع

 .یدیشعا دوعف

 «بوذل

 هكماشنامح «بولوا ند | هاش دم - ارالکح یلهد هدناتسدنه



 نو
 . ردینکی كهاش ردام نب هاش رادنامجو یلغرا

 هدنخشرات ۱۱۱ ۰ ردبقلم هلی (رتخا نشور)

 ؛شلوا فل ه هلودلا میفر هد ۰ «بوغوط

 «هرکص ندکدروس تموکح یا ١ هلا هنس ۲۰ و

 یاخ هاش دجا یغوا «بودیا تافو هد ۱

 -ردغلوا

 یکم تم هدناربا |

 تانکر ام ی نالوا ۱ هاش دمت

 یل حقو یلغوا كسابع ازریم «بولوا ییووا
 فلخ هندج هدنخشراا ۰

 هد۱ ۲۲۱و ؛شمروس تموکح هنس ۱ «بولوا

 یناخ هاش ندلا رصا قب اس E «بودبا تافو

 .ردشلرا

REYعن نادر اه  
 نروس تموکح ه دیس ۱ ی هاش دم

 .ردینورو كهاش

 : ردیعسا دارا دیک یا بوسنم هنسهلالس ناءنمچ

 «بولوا یسیمنکیا بنءهروک ذم كولم یسیجنرب
 ۷۷۲ .ردیلغوا كنين.م نسح بدلا ءالع ناطلس
 تموکح هنس ۱۷ «پولوا فاخ هنیردب هدنخگرات
 دهاح یلغوا «بو دیآ تافو هد ۷۹۳ و ؛شمروس

 .ردشلوا یناخ هاش

 ییعچوا نوا كاهروکذم كولم ی ۳
 «هدنخران ۸٩۸ .ردیلفوا كهاش نوام «بولوا
 ههاش ماظن یردارب «هدلاح یغیدلوا هدنشاب زوّعط

 كنسهدلاو تاود روما هدنتوابص و ا فلخ

 دوم هجاوخو ناهج هجاوخ قرهلوا هدننراظن تحت
 هاش دم . یدشفلوا هرادا ندنفرط ناواک

 AAY اک کدر وس مک تدم برق هیهنس

 ینلخ لوا هاش دو لقوا ۰ بودیا تافو هد

 اا
 را قم هاش هدر یخ اه د ا ا

 :ردیمسا دلرادمکح کیا بوسنم هنسهلالس
 هد ۷۲۵ ( نانوج ندلا رخن كلم ) یسیجرب

 ۲۷و ؛شلوا فلخ ههاش یافت نیدلا ثایغ یردب

 Vor «هرکص قدکدرو- مکح تدم برق 4هنس

 هاش زوریف ناطاس یسهداز «بودیا تافو هد

 هدننامز .ردشلوا ینلخ بجر رالاسپس نب كيرا
 لالقت-ایاول عفر هدنکد هوکنکنسح نیدلا ءالع
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 ١ ندنتموکح یلهد یهروکذم ٌهمطن «بودیا
 را قوچ رب هدیلهد تنهجرت بحاص .یدشم

 هدننایح كنبردب هد ۷۸۹ «بواک هاند هد ۰ ٤

 رکب وا ندهمک قوچ «هدهسیا شا سولج هتخن
 هد ۷۹۲ هجرت تحاص و شا طض ییتخم هاش

 هللا هنس ۳ «بودیا طعبض ی هد «هلیقوس رکسع

 و هد ۷۹۰ «هرکص ندکدروس تموک> یآ ۱۷

 (هاش ردنکس ندلا ءالع) نو اه لغوا .ردشعا

 تافو "داف ۳ ۳ نوک ٤٥ «بولوا یفاخ هلیمسا

 .یدیا شم هتخن ا درک یردار «هلکغا

aروبوح كاتس دنه 8  

FL Eروس مکع هدنتج ۱  
 هد ۸۰۱ «بولوا ندننارادمکح یسهلالس قرش

 جاق رب و ؛شلوا فاخ هبقرش هاش دو یردب
 نیسح یردارب هرکص ندکدروس تموکح هنس

 د ل یامو «لتق ندنفرط قرش هاش
 3 هو لباس نه ۵

 سام بول ندننار |لد سد
 و هردندنساسور یسهلیبق (رو-) ندنلئابق ناغفا

 .رد (یروس ناخ ماظن نب ناخ زرابم) یمسا

 راشم «هدنخ رات ٩۹٦1۱ «هلغلوا یاق كم اش ماس

 ءوا نالوب هدنشاب کیا «هننرزوا یتافو كہلا

 تموکح یارجا هنمأن كنوا «هلسالحا هتخ یزورف

 ۰ یدیا شليا نالعا یتنطلاس یدنک « هلبا لتق
 ود بصانم رثکا «بولوا یماو لهاج ییدنک

 هلج « هلکغا بصن رلمدآ رزکب هنیدنک یخد
 لا راشم هاش ماس .یدشلوا بجوم یغازسدونشخ

 رب كوي (روس ناخ مهاربا) ناناوب یسهتشینا
 یل هد هد ٩۱۲ «بورو هنرزوا هلسیر ودرا

 ا ۶( دانوچ ) هجرت بحاصو شقا طب
 اد ٩٨۳ «هدهسیا شا تعانق هلمتهوکح تلاروا

 هده رام ییدتیا هلا داش ردام کش هلاکت

 .یدشفل وا

 یدنفا یدک

 ر ن ناخ ینطصم و یا ناخ
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 ا
 .وا ندالع نک ههیءالسا حاد دنسم هد اروا

 - افحا یاورش نیدلاردص ندالع هاشم « ب ٤

 لبصحت «بواک هنابند هدنخرات ۱۰۰ .ردندند

 «هرکص ندکد تا سرادم رود لوصالاللع هللا مع 1

Eهد۱۱۰۳ «یبضاق رصم هدعب «باح هد ۱۰۰۹۱  

 هنو یرکسیضاق لیامور هد ۵ «یوطا

 ناخیفطصم ناطلسو ؛ شلوا مالسالا جش هنس وا

 ردق یا زوقط .یدشفلوا اقا هدنرسواح كنینات

 ۱۲ «قرهنلوا لزع «هرادالا دعب یاوتف روما

 « هرکص ندقدلاق لور تدم زرا ین هنس

 هدنخرات ۱۱۱۸ هدنرود ثلاث ناخ دجا ناطلس
 هللا هنس رب یغد همفد و «هلبصت هاوتف دنسم اینا
 هدنتعیبط «هرکص ندقدلاق هدیلاو ماتو نوکترد

 مفنم یخد یرهو فعض هنیزم نالوا زوکم
 ۱۱۲۱ «قرهنل وا لزع هد ۱۱۹ «ندفغردل وا

 هتف رطو فقاو همولع رکا .ردشعا تافو هد

 .یدیا ندتماقتساو یوقت باحما بوسنم
 ندنسا مش سهام فسا

 ید لتاردنژام . زر | فوص دن

 دابآ ردیح كارد تدمر «هلتلح رهناتسدنه «هدلاح

 .یدیشعا نطو لق هرعشآ هدعبو «تماقا هدنرهش

 ناب .بودیشیا نتبم تجر باس کام ٩
 عاش و ؛شمزاب همان ان ربعشک «نوجما بلج

 هدنلوصو هدنرهش «هدهسبا شا تعزع هللهد

 < هاب و هنا » .ردشع | تافو هدنخرات ۱۰۳۵

 :ردکنوا تب وش .ردراو یسهموظنم رب هلبئاونع

 هب ندرح عش وچ یئادج تقوپ اره
 اراج مرکنپ تسود یو مشاب ہدنز هک

 ۔ هط رواصب فیاتسدنه ۱ هات در

 نروس ۷ ه دنس

 هدنرات ۱۰۳۰ « بولوا ندنکولم ناهاشا دام

 و ؛ شلوا فلخ هی هاشلدام مهارا یردب _

 نکد نامعهاش یلهد هدنخرا ٤

 یغد هجرت بحاص «هدهرص ییدتبا څ یتسهمطق
 شهشبلاج هکغا تمواقم زار هلکو لم نکد راش 1

 هلی-اطعا هبزج و تانیمضت یلتیلک تا
 تافو هد ۱۰۶۰۷ و ؛شلوا روبم ,هتعاطاضص

 ۰ ردعلوا یناخ ق هاشل دام ي یلغوا «بودیا ۲

 و مماوج ۰ یک یفیدلوا عنصهو مفت مكب یسهبرآ

 یرادم

 م «هدهسیا

۰۲۱۵ 1 
 یسهیلاع هينا قوچ رب هدروباصب یرلوا هراس
 .ردراو

 و« هدازیرد » ] ۱ یدنفا فراع دم
 و « هداز برع »

 ۱ .هللروس تعجارص هنبراهدام « یدنفاقرام »

 e از ثب رب

 N 1 یدنفا هلاءاطع دم
 « هدار یرد »

 ]| ۰ تعحا هنن راه دام ۹ یدنفا هّللاءاطع « هلبا

 ا هجور ندنسارعش ۳
 : ردیعسا كرعاش ش لع دم

 انالوم ندننطاطخو لغوا هات الم یسج رب

 :ردکن وا تیب وه .ردنردارب كنبسح

 تسرهاظ هدنخ را شبل ةیعغزا

 دنکیع مسبت باجزا دنچ ره

 امر ۱ ندنانازرس نارا ی
aTهرات ده 6 هلکرت نطو «بولوا تاذ درب  

 هدنسالتسا هناتمدنه كهاش ردات و نها تكحر

 تیب و -ردتلوا دېش هدنلا یرکس شابلرق

 : روا

 لد “یراوګ وخز هلا مک دنچ اربلد

 لد "یدای لدبتسه ترک ۱ روخ لد من

 یدنریش ونهکل ام یساصجوا --

 ۰ ردشغ | تاف و هد رات YTA\ «بولوا

 ءر دک: وا

 اهندیشک رچخ ارچ نیکسم قشاع یارب
 اهندید هدیدزد نیمه سب وا نتشک رهز

 ( شورف لاش لعدج اباب ) یسجمدرد س

 . یدیارهام هدنمظن یونڈم «بولوافورعم هک د

 :ردکت وا تب وش

 زورفا لد هوکن آ دراد یشحو ود

 زور ناربشو تسا بش نآ كنلو

 تاب و2

 :ردکن واتب وش «بولوا ییناربا یسیعشب وا

 سلجم رد ریغاب قشاد یرنعر هدیدزد نمز
 مزیخرب دوبنم نتفر تراشا نازرکض رغ

 ناکرتو ندنسارمش نارا
 كى . لع دم

 تی وش «بولوا ندننابعا

 و دکنا

 مفر تیوک زا هک هلادمع
 ی اشک با یایارس دما راکب

 یسهرادا كەن مع« هطخ ۱ اغا لعدم

 ههم سح و ه دی دح تر وصر



 و
 تاددجتو هیساسا تاحالصا ییدتبا ارجا هللا غارفا
 | و قر رود رب نوجما هروک ذم هطخ هدنسهاس

 هدهبرصم ٌةطخموبلا یلسن هک «ردناذ ناچآ تیئدم
 هدنخ را ۳ . ردهدکع |كاودخ و كلبلاو ارا

 هدبرق رب مئاو هدنراوج هج روک هدقل دژانرآ

 یردب ۰ نکیآ یجرچ ییدنک « بولک هایند
 ریازب هلیسهلاع هکر نطو + هلصن ره
 « بولوس هداروا ىلع دمو ؛شعا ترعه ه هلاوت

 بوسنم اذه مم .یدیشعا كولس هنتراجت نونو

 كارکسع نالوا یسهیرطف تاصخ كتیدنج یغیدلوا
 كرص««بویلوا یهت یخد ندندادعتساكلرواکنجو

 لاح یفیدلوا شعثود 0 ندنسالبتسا زنارف

 « هدهرص یغیدلزاب رکص نوعصیلح ندشاشتغا

 دارادنیرکص دو را رادقمر یخد هجر" بحاص

 یهدارصم ةطخو ؛شمت اتع نع هفرط وا «كرهدیا

 نسحیلنایو نانلول یبهدرکرم كن رکسع دژانرآ

 چاق رب نالوب عوقو .یدباشمریک هنتیعم كاشاپ
 -امااقوف هدنسهبراحم قوا صوص ایلعو هدهبرا

 تارهشاو تص باس | «بورتسوک تراضح هد

 یسیلاو رصم «بولوا رترب یرابتعاو ردق «هلکعا
 رصم و یکم دا رآ هللا اشاپ ورسخ نانلو

 هدنسهرآ تاشفانم ندیارومظ هدنسهرا یرلکولع

 دژانرا یهدرصم اردو ؛شعوط عقوم ر مهم
 | .کیدتسیایاوق ون « بولوا یسهدرکرس كنیرکسف
 تیاشفانم و اشاپ ورخ ۰ یدیشمالشا هلامعتسا ا

 .هرادا كرصم «هلغملاق زحام ایم ناتو

 ر کا دود هب لاو یک دو
 هاشاپ ورسخ « هلطبض یرکسع یلعدم «هدنامز
 هترادتقادب قکلم *رادا « هر هر دکح لا ندشیا

 | ندکدشیا هداما یشیاسا هلثلوپس لاکو ندقدلآ

 «یلام باب «هلکخاضص هتلودرد قینیک «هرکص

 یرب قو هداعا كطابضناو شیاسا هج هرصم ةطخ

 ندکغا بصن هنکلیلاو رصء یبیلعد «نوجا
 . یدشم همهروک قیرط ملسا

 ۔ازو تر هدنخ رات ۱۲۳۱ ۵ لعدم هلهحو و
۳ ۱ 

 ادا « هتل را 2 هنكللاو رصم اسر هلتر

 یرایرصکیدلرصم نوجا یربرق" كتبنماو شیاسا

 اضتفا یریدلاق یدوجو كکلاع نالوا كعد

۶1۳۱۹ 

 «كرهدیا تمهو یعس روصتام قوف هنساقرآ مر ۱

 ندتهج وا بودبا ناشیرب یرلتیمجو «شمرق |

 ی

 « هرکص ندقدلوا قفوم اکوب «هلبا كرد ینکیدنبا
 رک اسم «قرهلوا یجنرب هدنجما هبعالسا كلام نوت

 . کیدتبا اد لدفرطر, ,بوشپریک هدير همظتنم
 . هلیعدراب كرلاشاپ لیعاساو هاربا یرالغواو هلنرق

 میتو ییغوط هادوسو هیون و هرع» دعص

 و هیرح نونف یخد ندفرط رو «هکعا كلام

 و رلبتکم ییدلبا سیسأت نوجا ءراسو هیبط
 فراعم هلبلطساو یرلتیمج هجرت ییدتبا لیکشت
 ییدتیا بج نداپوروآ و «هنیملو رشن تاهدیدج

 .انصو تعارز هلینفرعم تعنصو رنه بابراو نیم

 احا ین *یدادو یلفسا رصم هدنفرظ دامز زآ
 تیهعونتم اخذ و یشماق رکش «قوماب «جربو

 . یدشلیا داشکرهقراف قوچربو ؛رثکت یعرز
 رفت كس جاقد نالبریدنل و هداروا كد هتفو وا

 زآ ینادراو رصم نیا تافک هنس هفولع دا رکسع

 «هلغالباهرلهجرد ىج هیفلوا لومأم هدنفرظ نامز
 هنلاح هیظع تکاعر روممو كو ییهرصم ةطخ
 2 تاب رمل .ةرب زج راماهو هده رص وا .ردشع وف

 . دیدهتیغد یهزاجحطخ :بودبا طیض ین رلفرط
 «هنیرزواماینیدل ندیلامباب «ندنرلت دلواهدکعا
 ین ذنک هد و «كرهدا قوس 2 هفرط وا

 هنس قتلو ؛قرەقار یناشاب مهارا یلغوا «هلتدوع

 . قتساسا گانبرلتوق ۰ قرهشارغوا «ارلنوب ًایداقم

 هدنا التخا نانو .یداشل آ كوا ته رطاخم ره

 ههروم هلا هب رع# AE یفاشاپ مهارا ید

 ههداعاو ایقا لیک هداروا هنس چوا «بوردنوک |
 قارحاهدنبراوآ یساغودو :شلوالوغثم هلشیاسا
 .یدشغل وا

 © كز دتلود فرط لباقم هتنامدخ « . |
 لاع باب ًازخۇم .یدباا شل « وهنسهرادا یخ د یس
 قوا فرا هدنلسن اعا لمد كنكايلاو رصم

 .یدتعاقیدصاو لوبق |

 -وسو كل هب رصم هطخ فرص ًارابتعا ندخرات وا

 سهرادا حد رار کیدنا طبض یرغرطهناد

  قفوم هنافرو تاحالصا قوجرب «بولوا لوغشء

 « پولوا التم هې عو رب هد ۱۲۹ و ؛شلوا |



 ۰ ردلوتما ارم یىل وا 4
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 هیاشاب ےھاربا یلغوا للاع نامرف اب یتلاکو لاو
 | اب هدلاحوت هنس کیا یسیدنکو ؛شاروم هجو

 لارا هدههردننکسا هد ۱۲۹ «هرکص ندا ۳

 .ردشعا 1

 اساسا «بولوایهاد رب هداملاقراخ ییعدح
 ندنشاب ٤٥ هدیتموفوا زارو ینیدلواشماموقوآ

 یتانسح تل هدب دج تین دم «هدلاح ییدنرکوا هرکی

 عفانمو سیاسد عاونا یک هب ربع« ةطخ «هلبا ربدقت

 ندکیأح یکاع ر ضصط هلوا نادم ههداضتم 3

 ردقوا (E نقل هننرادتقا د ناباش هکأانید

 قفومهلاصیا هتیدمو قرت لاحرب هدنفرظتدم زا

 لکم هدهرهاق یسهبرت

 کر یخ دیلکیه رب ندجنون هدهبردنکسا « بولوا
 . ردشغل وا

 اطلس - واما

 e ۳ ۱ اشاب لعدم

 0 و ارد نادوبق هلناسفد و شیک هر

 نیشمه « بولوا ندهنامع تلود ناریشم شلوا

 هس هلام یرالغوا ىلع یحاح ندشنادناخ یساضف

 . ردیلغوا تناقآ رمهیجاح یسافا شاب هطلغ بوسنم
 هدندورو هتدامسرد « بواک هند هد ۸

 « هلیتلالد تیاشا دجا قبسا نادوپق یی رمشمه

 ییرطف دادمتساو ؛ شلوا لخاد هنواه نو ردنا

 ناغدرگ ناطلد نایوتج رک تدم رب «هلیبسح
 یادی هنکاد یمانرق كدينات ]

 هز ویاهیود را نانلو هدیزت هلا هص وص اا

 «لاحراهیلاراشم هاشداب هدنتدوع «قر هنلواما نصا

 شقا
 یرکسع یارو راد هلی-هنر یناقیرف « هلفلوا

 یس هماعبض روما هطاغ هد ۱۲۵۶ و « هنغلاضعا

 ؛شلروس بصن هنتیریشم هام هناخولم هلیماعفن|
 .هع رکكنرا"رضح ناخ دوم ناطلہ هد ۱۲۰۰ و

 كنرلترضح ناطلء هلداع ولتصع ولتاود ندنرا

 هد ۱ ۲ ۵ ۵

 ترهاص« فرش « یقرهللوا بس هنتیجوز

 هد ۱۲۰۱ .یدیا شلوا لئا «یهاذدا بانج

 و یآ چوا هلا هن کیا «بولوا ارد نادوېق "
 .هنلاوا لع هد ۱۲۲۰۲ ۰ هرکصندق دلاق هدماتم

 زس «هده سا شمل وا ا هب همااع ساع ؛قر

 وبه: پرلوا ارد نادر ا

۰:۷ ES 

 و ء شلاق هدرنادو ق دنسم یآ ر نوا یخد هعفد

 له هد ۱ ۳۹۷۱۰ تواوا رک رب هد ۵
 >l 2 ندکدتا تحارتسا هام چافرب «هلبا

 هبا ترد نوا یخد هءف د و «بولوا ارد نادوبق

 ۱۲۰۸ و ؛شّعا هرادا ی«رشروما تدم برق

 ٤ بوک هیامظع ترادص لاج دنسم هدنخ رات

 ندقدنلو هدهقلطم تااکو تدم برف ههامرب نوا

 < ل هلچا ینه راح هیسور هد ۱۲۰۹ «هرکص
 هنسملو هدب رکسع رس ماقم E هن رادتفاو تامولعم

 ۱۲۷۰و ؛شلوا رکسعرس انا «گرهللروک موزا
 هب یلومطسق هد ۱۲۷۱ «یقرهنلوا لع هدنخرات

 هدنرو ص نوک چاق ر «هدهسیا شفا ا

 ؛ شلوا ارد نادوبق اساو « قرهنلوا هداما

 روما هام یدی هلا هند یکیا یخد هعفد وو
 ۸ و «لزع هد ۱۲۷ ۰ هرادالادع یه رح

 : شفل وا بصن هب یاد وق دنسم ایه اد ما

 .دبعپانج نواه سولج عناو هد ۱۲۷۷ .یدیا

 هد۱۲۷۸ و ءاقا هدروک ذمدنسم هدناخ زبزعلا

 هلیتربشم نواه نیام و یریشم همام ٌهناخشوط

 هلاحا هنسهدمع ورال ید قرا هبصاح ةنزځ

 ۱۲۸۱ «بودیا لاصفا هد ۱۲۷۹ و ؛شلروم

 ًاسداس هد ۱۲۸۲ و «رومأم OS سلاح هد
 هبهنس ییآا یخد هعفد و و ؛شاوا ارد نادوبق

 لاحرا مردم ندق دا هدماقم و تدم برق

 هنسهصوصخم هبرت هدنراوحیراصنابولا ابا «بودیا

 .ردشغأ وا رند

 ندهیلع تكود نارشم ) | اشاب عدم

iyترهش هک د را  

 وج « بولوا یهنالآ لصانع «هدهسیا رشت

 و «شقا ادتها و املا ههبنافع كلام نکیاقح
 تدمزآ .یدیشغا لیصح هدهمرح نونو بتکم

 و هدندودح ناتو « 2 رهدیا بت اص عطق هدنفرظ

 قمریدلاق ییدوجو كرادود يخ هدنتیج هیلاست
 3 یادیشلزوک یهدح ده دنصوعخ

 ایر ]یابد
 : ردیمدا

 كولم « بولوا یناتسغاد لصا نع یسیج رب,

 شفل و رالاسیسو یب راکب هدننامز هونص

 هراهدنقنوحما بدات ی رلدن فا هدنخرات ۱۲۱۸
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 ردش# | تافو هدهار یاتا ؛نکردیک ۰

 :ردک: وا

 یعابر ود

 دراد یرادبام فلزز ناج

 دراد یراذع ٌهلالز غاد لد

 دراد یرادبآ یت ت رس نت

 دراد یرا وس كلا رتف مد مهرس

 ندننافاضمونهکل هدناتسدنه ییعایا -

 آر ازاکن ا ۰ بول وا یسر كنس هبصق ( نابهم )

 مادفتس | هدنکلیتفم 3 دالب ضعب 6یا ندنسالتسا

 تافو هدنسهدلب ( ادناب ) هد ۱۲۷ و ؛شفلوا

 0 تب وش .رددغا

 دوریم راب ن نم تبعص ز ناشک نماد

 دوریم ا نم تسدو تعد ر مراک

aدلا نعم ۱ 1  

 0 E ۳ ۱ هاش لا
 باو ( لصانع « بولوا ندنکولم ونهکل هدي

 و یسلاو كنسهطخ دوا هلیاونع ( هلو دلا رصات

 ندنسالیتسا كرازاکنا «نکیآ یلغوا تناخحلع باوف
 ندلارصان هاج نایلس ) یکی « هد ۱۲۰۲ «هرکص

 ونیکل ندنفرط_قموکع زنا «هدنافو ك( رای
 ندکدتبا تموکح هنس شبو ؛شفلوا دامقا هنتخ
 « بودبا تافو هدنشاب ۷۵ هد ۱۲۰۸ «هرکص

 .ردشلوایناخ )۰ اش یلعدجا هاج ارث ) یغوا

 دا دا مهاشم دلا

 ا
 هلن اونم «تایاکاعماج» و تارعثلاةرک ذترب هلس

 هدو ص هدنراخ رات ٦۲١ .ردینلّوم كيهعوج 5

 .ردشماشاب

 « بولوا و ۳ 2

 یضاق هدو زو تدم لوط

 .ردشفلوب

 دنکفا ی نارکید مزبب وئرپ نم ممش
 دنکفای ناب شت آ ار یعرکن با هک ه و

 | ردنلق دمت
 -ردکتوا

 3 بولوا ندنسارعش نارا

 هنافرام تب وش .ردیلناسارخ

 تسامز مه ارد من ایرد ز ام

 تسانش[وکی سکدناذد نفس نیا

 ردگن واتب وش .ردیلرتسوش ۱ و 6 ۱۴ نام كارا

 ک هکتسیئ لد

 هک دوب یهرک ماج هتشر زا

 دشات ود فلز نآ رس درک

 دشاو

1۸ E 
 بولوا ندنسارمش نارا ۳ د ۹

 رب هلساونع « یماش قالخا » یشاک

 :راثکنوا تب وش . ردیفل و« تبات

 ما هدرک رای هر فرص رمت دقنام

 ماهدرک راک نیه شیوخ رمعب لصاح

 كولم نات س دنه )— ازریم)

 ىيشنەكرىكڵاە ندنسهروع ۱ مظاک دم

 دط » كپلا راشم رادمکح «پولوا یل رون هعق وو
 ۱ مانماش هو یخ رات هلسناونع « همانریک ا

 ا « هنسح راخا» و « همازور »

 ۱۱۰۰ یروک ذم رات هردشمزا باتک چ وا

 .ردشعا لاک | هدنخرات
 تردهلسا وب ۲ یارکدمم

 «بولوایدالوا ربک | كیارک یلکنم یسیجنرب
 «هدنکیدشبا تعزع هبازغ «نکیا تایحرب یردب
 هلاژس نالوا عقاو هید زکسقجهنارب لیکو یی

 ینعب) ییاغااق یارکدم اغوا هلیسهوبش رانا ًاباوح
 یردو ؛شعا تلاکو هدنت وغ « هلکءد (نوسلاق

 باقود 0 :تدل «هدنکب دشا تدوع

 هلبناونع یقلماغلاق «هد نوسااق مور «ردشلوا

 و ؛ شا داجا دیدج بصنمر نالوب ترهش
 « هلا نیعت رقم ییسهبصتق دعم قآ هنسیدنک

 لوو ؛شلبا سیصخترلرب مناطرب هلیئروص قلهیرآ
 . یدنا شا لاصح-ا لا نامرف قدصم ینکلدهع

 هدشنامزیرد قرهلوایجنرب هجرتبحاص هلیحو وب
 كردي « هدنخرات ٩۲۰ «بولوا ناطلس یاغلاق

 . یردارب و « دوعص هبیاخ دنسم «هنرزوا یلافو
 یدیدنکو ؛شعا بصن هنبصنمقا,اغلاق و ارکر دام

 * قرهلوا لوغشم هلدامجو از ېک یردب یغد
 ۳۳ ۰2 کک ندکدروس تموکع هتس قوا
 اغلاق «بولیصاب البا ندنف رط یسهدسفیاف و ضعب

 هدنشا ۸ ۰ ردشل دنا دیهش رار هلس

 . یدیا

 هدناف و

 ٠ ندندالوا كناخ یارک تلود یسیعکیا کک

 هنفلناخ مرق هنبرپ یردب هدنخرات ٩۸۵ «بولوا
 یناطلس یارکل دام یردارب « قرهنلوا صن

 راتات هنرفس قرشو ؛ شعا نیست هنئصنم یاب اغلاق

 ۳۳۲ یبمآ بودا ترص هرکس



Ce 
 مرکا رادرس « ندنغیدلوا یلەثج یفآو نامشیش
 ناف هدازروع زوا «هلتدوع ندرفس اشاب ینطص«

 ید هجرت بحاص «هدهرص ینیدقارب لیکو ییاشاپ
 د ندنراردارو یارک لدام یاغلاق |

 .یدشعا تدوع هعرف یدیدنک «یقرهفار لکو

 هلا راشم یافلاق هدهرام نالوب عوقو ًابقاعتم

 «هلغلوا دیهش هدمب « بوشود ریسا هنیلا دكرابنارا

 كيارك تدامس لیغوا هنر كټوا ناخیارک دم

 یارک بلا یردار «هدهشع | ضرع ىنغلب اغلاق

 وا ارجا یغلب اغلاق كيو < ندنش دلوا نسم اهد -

 نوسلوا سونام «یخدنوجما یارکتداعس «بولل

 «داجنا بصنم یجنکیا رب هلیمسا كانبدلاروف ۰ هيد
 شفلوارادصا ىلا نامرف هلیمان دع لو یککیاو
 هيلع هنیرفس قرش هنن هرکص هنس رب . ید

 تراف ییراید فوق-وم یدیدنک ‹نکیشملوارومأم

 .ذم رفسیاطلس یارک دارم یلغوا بودیک هکءا

 ؛شلوا بجوم یبیهاشداب راربغایسردنوک هروک
 ندهن که لتدوع ندناورش كناشاب نام روم زوا و

 یالاقو ؛شعا رومظ تنیابم هدنراهرآ هدنروص

 املا هاشاب ناثع هيلا, راشم یارکلا نانلو
 ینالناشیرب دكراتات رکسم یک اکفنا كنو «بوديا

 «ندنغیدلوا شل وا بج وم ٩٩۲ دنسم هد نخ رات

 یهدنتهج (افلوو ینعی) لتبا « بوناوا لزع ندیناخ

 قرهقیچ هلو « هرزوا كا الا هرلیافو «
 ( روهآام "هتبقنت هدننلوصو هل مان ( قحلکت

 .ردشعا لتق «بوشبت یارک بلا یردارب نالوا

 .ردهنس ۷ یموکح تدم و ۰۲ یرمع

 -- یلغوا تااخ یارک تداعس یسیعچوا
 بولوا یورو كنیا یارک دم هجرتاافن آو «

 ندقدنلو یاذااق هدننامز یفلناخ فبارک تمالس

 دیفس رګو هزو تدم رب بود رارف هد رک

 یدب تقو یلیخرب هدعبو ؛شعا تماقا هدنزافو

 .یدیا شلاق سوبحم هدسودر و هدەلق ۱۰۳۲

 هلا | اب نیسح هص نالوا مما ردص هدنخرات

 یارک هكبناج « هلییسح قلوا یسهقاس قوقح
 نیهاث یردار <« بولوا یفاخ عرق هنر كناخ

 دما نادغب ىلغواو ؛شعا بصن یاغلاق یارک

 راسو ؛شمردنوک هتداهسرد لتروص نهر ییارک

۶۳۹ ET 

 كلت دلارو هدع رق «هلغمل ود هدنتهج یبا مور یراقا

 بک ندرلهداز نا قحهنلوا نيت هنبصنم

 هلناونعیارکت لود یانعص« ناو «ندنفیدغآ و

 یآ چوا هللا هنس رب .یدشعا ضرع هکلنن دلارو

 نیدحهرص نالوا یسءاح «هرکص ندکدتاقاناخ
 یخد ید دند «هنرزوا لزع ندنرادص تناشاب

 شغل وا هداما هنیدنسم یاناخ ینلس «بوالوا لزع
 ندنکیدشیرک هتمواتم هجرت بحاص «هدهسیا ۰

 دنسم هنب «هرزوا كمهلربو نادیم هنروهظ داسف

 هل | هنس جوا یخد هعفد ولو وا اقا هدسناخ

 كراج یناس ینامز کا «پودیا قاناخیآ زوتط

 و ؛شمریک هلک! عازنو برح هللا ناخ ۱۰۳۷
 هع رق «بوشلرب هلرلتازف یدقدئاوا ل رزم ه دنخ رات

 لتق هدنر تابرام نالوا عقاو « هک ا موعه

 .ردشفل وا
 ندندالوا فباخ یارکت مالس یسک درد

 هملاراشم .ردیردار مال كنا یا ر ا «بولوا

 «بوذل و یانلاقو ندلارو ه دیش اج تبارک كرناح

 «نکیا هدکا تماقا هدنراوج لوساب «لزعلادمب

 كيارک رداهب یردارب كوب «هدنخرا ۱

 چوآ «قرهنلاوا بصن هنفلناخ عرق «هنیرزوا یتافو

 عرف هن «هدهسیا شا و یارحا ردق هنس

 «ندنکیدمهدیا نونع ییلام باب هدهن و ینلاجر
 هد۱۰ ۰و واو هسودرو لزع هد ۰ 6

 مرق ناخ مات «هنرزوا یافو كباخ یارک مالسا

 ؟ شمزوستموکح ردق هنس قم کا نوا «بولوا

 مدیا ریکآد یراتان رابک هلرلبصاو لع سانمانو

 یلید,وک «یک شالوا شع را تایاکش هدنقح «در
 «نکیشغعا توعد هنیرنس راوا اداب دجا هداز

 هدیسردنوک یارک دا یلغوا «بوبقیک تاذلاب
 «بوناوالنع هد ۱۰۷ «هلغلوا بحو« یرارغا

 تافو هداروا هدنګ رات ۱۰۸۰ و «رارف هاتسغاد

 .ردشعا
 را /

 ۳ و ۱ اردو نیک دم
 ۸ ۲ هو شمش وط ه دیاهد هدنخرات ۷۲۱ «بولوا

 -ه دل (دانآ نسح) هلرکب د مانو ( هکر لک ) تكنکد هد

 كن ولهدغارچ نيدلارصا جش .ردشعا تافو هدنس

 دم نالوا « یرکا دناقع » بحاص و یدیرم
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 بادآ» راد هتفرطو فوصت . ردیردب دارکا

 « رارسالا رامفا» و « نیتشاعلادج و » ۰ « دیرلا

 .ردییحاص رب تک یلناونع
 هدنسهدام « لوا هاشر دای » 7

 «هرزواکی دنا E ۱ میم 3

 ییدنک « بولوا ندنسهروه كولم ناتسدنه
 هلداربایتسبعابر رب هدقجاروش «هلذلوا يعاشو بیدا

 یلع) هنذا و «ینیدلوا یلیم هدایز هکایمیش «ربارب
 | كعا هوالع ینسهرابع (هلالوسر یصو و هللالو
 قفومیلالوط ندنسهبلغ كلرلینس «هدهسیا شقسیا
 :ردوش یسعابر .زر و دیا هوالع یفیدم هلوا

 تدنناوخ ېلع هک ین زا رت یلعا

 تدتاد لو هک نا زا رتالاو

 ادخ تساوخیم هاوک دوخ “سه رب
 تدنام یو دیرف ای لثم یی

 | دوصتلا در

 یدهم دمت

 هنسهدام 2

 رو ت
 ام هنسهدام « یدهم ۳

 [.هلبرویب تمج ]

 دون نام دال 1 ی رگ
 « هلغل وا اربم نداند عمطو لوغشم هلا یوقتو مع

 رودلو هددنقرس هدنناب كیاطلس لبلخ یردار

 یلغوا هلا طبض یدنقرس خرهاش یم .یدیا

 هیلاراشم هجرتبحاص «هدنکیدربو هکب غولواروهشم
 هدنتسم كرادمکحرب تریس كرو ملام یک غولوا

 و هجو كکب غولوا «كرهل تنم هنناج ینفلو
 «بودیا تافو هدنخرات ۸:۵ .یدیشعازق ینتبحم

 تاماو هبص و هملاراشم هاشدای یدیعس وا یلغوا

 . یدشعا

 تب هرو# e هد دناتس ده «بولوا

 .ردشلوا یدح

E8 ۰ ۰ 11 23  

 یسؤم كنتلود یوق قا | | ج
 ا نوزوا نالوا ۱ رس

 ؛بولوا ندندالوا كنسحن ازریم فسوو ندند
 - ازمع .رونلوا دع یدیجنزکس تبهروک ذم كولم
 قارع هد ٩۰ هرکص نددحا ناطلس یسهد
 هللا ازریم دنولا یردارب «بولوا یکأاح سراف و
 طض ید یزربت «هلک اک بلاق «هدکدلبا كنج

 ۱ تو وا |

 | لگن هتنطلس هد دعس ونا هیلاراشم

° 

 تب کیا رب وش ردو ص ا تافو هداروا |

 یسارم کسا تبوراک رکو هدیردلا طش كرک

۱ 
 سرا تب دارم یسهداز ی هدانا وا و ؛شلیا

 . ناهفصا هجرت بحاص «هلغلرا لخاد ًارفظم قا رعو

 .ردشلرا لوتتم هد راج «بودیکه نسهلباقمهدنس رق

 ۰ ندنکوام قلود لنویق 0
 و هرف ن هاشناهج ازریم ازریم دی

 ۷ هدنس ەرە لتف كنیردب « بولوا ییغوا كةس

 .ردشفلوا لق بوشود هنلا كنسنح نوزوا

 هنسهدام « هللا صاب ٣ »| ۱ رازت در

 [«هلیرویب تەجارم
 دیبا نب هتلادبع وبا )

 ۳۳ ۰ ادا یماشم | یدیزب دن
 یحاص یلوط دب یخی هدتفلو تارف 3 ؛ بولوا

 «بودیک هرصم هدنتعم تب هفماخ . یدیا

 :ردندنرامشا *هلج
 ناف تمعع* ما یوهلا

 اجر ًانایحا و سای جرات
 بچگ هنم تام نيف سيل
 ك دق نم تع اعا

 املا هتلادع وا ۰
 در دیو | یدیزپ دم

 تنهجرتلا فن آ « بولوا ندایدا هاشم یخد

 رلیشقوچ كپ هدنظنح ندبادآ و رداون .ردیدیفح
 هادیبع وباو وصلا ركب وبا ندنسیدن «بونلو
 ۳۱۱ ۰ ردرلشعا تاور یراراسو یرکسلا
 .ردشعا تافو هدنشاب ۸۲ هدنخشرات

 ن دم ندهیمطاف كولم م | ید

 یفیدلوا شغا EL تایم

 مدام « هلیسم »] .ردیرکید مان كنسهیصق (هلیسم)

 هدنسیح اوت باز هدیرغم هن - [.تعجاص هنس

 هدنامرک و هرومصم رب هدهقرو هبصق رب هلمسا و

 | دادنب و هبصق رب رکید هدنیرق ارماتس و هدلب رب
 ینیدنلو هلعرب هد (یر) و هبرق جاقرب هدنرراوج
 .ردروطسم هد « نادلبلا معحم »

 RS «هدنتلایا ناتسزوخ تبارا حب

 هدنسد رف بوئح هرتمولک ۷۹ م

 قرهلوا هدنسا ونح قرش هرتمولک ۸ تب هرهب و

 کی داکود هبرملاطش تنوراکو هدنرق هنامع دودح

 .ردراو یسلاها VD eae « بول وا هبصق رب هدلح



 9 تب ۱
 ردق ههبصق ندزکد رلیک هدنلوف یثوکس نالوا

 هرتمولیک ۱۳۰ نداروا یر نوراک « بوقیج و

 «ندنفیدلوا خاص هّئافس ریس ید ردق هیراقو
 هلا ناتسزوخو طش هلا نوراک هر هلهحو وو

 كج هل هنلوا دع دیاک هدنراهرآ سراف رحو قارع

 هاکتراجت رب یتیمها كب «ندنفیدنلو هدهطقن رب

 دادعتسا و رانارا «نکیا زئاح یدادعتسا قتلوا
 قافسنیلشیا ؛رارویلس هدبا هدافتسا زآ كی ندیعیبط

 خد یساوه كنه هکوبلاح .ردزستیمهاو زآ ك

 نددادنب و هرصب یلرارح نزا و مالغاص ا
 طی ینهبصق و هد ۱۸۰۲ قاود دتا .ودزآ

 یدیدحت تایهناثعو هاربا دودح هدعب ۰ نکشعا

 .ردهبصقرب یکی هر .ردشم|هداما هناربا هدنسهرص
 «بولوا یمسا كتاذ جاقرب ندهباعع ۱ وم

 وا ) :ردنا هحور یرلفورعم كا

 (یجرزفا یرامصنالا ةفارس نب عيبرلا نب دو من

 ك مدنفا ( ملص ) مام رخف نکیا هدنشاي ترد هک

 بولآ هنبرازغآ كرابم ندویقرپ بوسنم هنبرلهلیبق
 لها,.یدیشا ظفح بوبالپوط یبوص ییدروکوت
 هطرش ثداحا ضعب « بولوا دودعم ندهنیدم

 .ردعلا تافو هدنخرات ٩۹٩ و شا تاور

 هک (یسوالایراصنالا مفار نب دیبل نب دوم) -
 کا هدهنندم « بوغوط هدیهانهلاسر دهع

 هغ رش ثداحاضءب «بولوا نداهتفو العو ؛شلوا

 - ردغلوا موح هدنخ رات ۹و ؛شعا تاور

 ملسم «هلذلوا ند (هضر) سابع نبا یتایاور ٹکا
 لم نب درع) ردشا ده ویا ےک

 رضاح هدنرلانغ ربخو قدنخو دحا هک (یراصنالا
 .ردشلوا دیهش هدازغ یعجوا و «بوال و

 دک یا ندنکولم 0 وجت
 « دو نيدلا ماصمص »] .ردیمسا د

 [ .هلروس تعجارص هننراهدام « دو ندلارو » و

 هدمت قارعو 2 وم

 ندنکولمرفظم لآ نروس تموکح

 نیا زرابم نالوا یسوم كلود وب «بولو
 یردارب لوس .ردیلغوا یعنکیا كرفظم نب دم
 «كرهدبا نایصع هتنراردب قافتالاب هلا عاش هاش

 یردارب «هرکصندکدتباسوبعو لوعکم نسیدنک
 ؛ شاوا یک اح نامنصا هلینامرف كماعش ماش

AA ۳0۹ 

 برعقارع «بودیا نایصع یخد هنبردارب ًابقاعتمو
 هد قارع هلی درا گنیناکلیا سوا یرادمکع
 اررکم هلبا عاعش هاش و ٤سا لالقتتسا بسک

 «بودیا تافو هد ۰ «هکص ندکدلب | هب رام

 .یدیشلاق هعاعش هاش کلم

 مکح هدنتهج ناعبرذآ ( ریما) ۱ و

 ندندالوا تیابوچ ریما نروس ] 7
 یک, ناتج ر رکو مرا هتننامز یردب «بولوا
 ناطاسهرکص ندنلتق كتشمد ریما یردارب .یدیا

 ندنفرط رکسع ییدتیا قوس هنرزوا دیعس وا

 - ردشل دیا لتق « هلبا قوس هزرو «ذخا

 نيالا لالح ( - ناطاس ازریم )
 ندندافحا كروي ن هاشنارما ۱ كا

 ناطاس دم ازریم ن دیعس وا ناطاس) «بولوا

 هادحا ناطاس یردارب .ردیلفوا ك (هاشنارما ن

 «بولوا یهاشداپ رهلا ءاروام هرکح ندشنتوف

 ۸٩٩ «هرکص ندکدروس تموکح یآ کیا قجتآ
 .ردشعا تافو هد

 خرهاش ندلانیمم ( هاش وج

 ازریم) «بولوا ندندافحا كروم ن
 ۸٩۱ .ردیظوا ك (خرهاش نب رغنسیاب نب رباب

 هدنشاب ۱۱ «هنیرزوا یافو كردن «هدنخرات

 بقعرد «هدهسیاشعا دوق هنتخت ناسارخ «نکیآ

 «كرهدنا قوس رکسع مهاربا ازریم یسهداز مع

 «بودیارارف هجرت بحاصو ؛شعا طبض یلاسارخ

 .ردما تافو هنس وا هنب

 نرق یجندب ( همیرشلا ا و
 «بولوا ندنسالع هاشم یره | 2

 - زاب هرزوا قعوط یر همدقم هنماتک « هبآ ده »

 .نب ۰ ردروپشم هلینلأت لناونع « هباقو » ینید

 رلحرش قوچ رب هباتک و نالوا لوادتم هبلطلا
 كدومسم نی هللادیبع یرومشم كا « بولیزاب
 ترهش هدایز ندنتم هک «ردیس « هاقولا حرش »

 .ردشلو

n,ه دنک ۵ فلپ اتس دن  ( 

 لب رویم هات سم ] دا دو
 - رش بونج هرتمولیک ۰۳ كرواتیس و هدنفاس

 لزوک «یسیلاها ۱۳۱۰ «پولوا هبصق رب هدنسیق
 یرهناخب هلیسهفرش عماوج ددمتم «ییارس رب
 .ردراو ینالومعم یهعوا ندجنوئو ریقابو
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 یربجه نرف یا نوا )| ۰
 ندیا طف یناربا هدناگاوا یناغفا دوم

 بحاص رب نالوا یضازقلا بس كبهونص تلودو

 ( ییازاک) هدراهدنق لصا نع «بولوا جورخ
 یردب «هدنخترات ۱۱۲۷ .یدیا یر كنسهلبق

 «هجندیآ لاقتا هنسیدنک تراما هلسافو كسيواريم

 ودرا ر یلتوف ندرلیناففا راس هلیسهلیبق یدنک

 هداهح یثراق هرایمیش ین رکسع نانلو نسو «برت

 | تهوفص تاود «هلزوا-حت هنارا «كرهدیا فرحت

 «هدافتسالاب ندس ذذت لاحو .نادنفهبع یاقو را

 ناهفصا نالوا نار ۱ تخیا هدنخراا ۵

 ربسآ نف یوفص نیسح هاو شا ج ینرېش

 روب هیلسو دارت AR تغ «قرهتوط

 «بولوا یرادمکح ناربا هلهجو و . یدیا شلیا
 هراس تو «ندکدروس تم گو هنس یا

 دە رب ییشک چاق ر بوسنم «یونص نادناخ

 راجود هتلع لتشهد ندکدربدتبا لتق

 - الشاب هفمراپوق هلراشید ینرلتا ید:ک «بولوا

 یسهداز مع هنر كلو یساصا نادفا «ندنشد

 فرشا .یدرلش# | داعقا هنتخ ناربا ییناذ:افرشا

 .روقردیا تیفاع بسک «هحشل وا كلام هتموکع «یناثفا

 ۱ ۰ ردشم رب دتىا لتق هد ۱ ۱۳۸ ین هجرت بحاص «هلیسوق

 لس زات هوادخ ۰

 روا لس بام | کف دوم
 هسورب نالوا یخباب ندنفرط هیلاراشم هاشدای

 هدبصنم و تدم لوطو ؛شفلوا بصن هنفایضاق
 هلک خد 1 یدنفا هحرف ) وات هنتخ و_فحش «بولاق

 ناطاس هدازمش یزاغر اکدنوادخ .یدیشاو ترم

<Y 

 هدنامز یلسردم «كرهدیاسرادم رود لوصالا

 | .ددنوک نوما قلآ ینزیق ككنکب نایمرک هدیزیاب
 | بصل سیر ییهجرت بحاص یغد هشثیه یید
 | رو نالوا ریہ هک خد (هداز یضاق) .یدشعا

 «بودیا تالسردم هدنسهسردم لک غلوا هددنق

 «مالعنالوا یدیرف كننامز هدتئیهو هیضایر مولع
 هداز یضاق هلتبسن اکوو ؛ردیدیفح كەچ ر" بحاص

 . یدریلنبد

 اطاس ایرهش ماما ۰

 3 9 سس یدنفا دوم

 یهناخشوطو یللوناتسا «بولوا ندنمالسا خیاشم
 یلعو مع لیصح .ردیلغوا كنبرب هدنسا افآ دجا

 تاغةتلا «هلکعا مدقت هدیصق ر نععتم ی دم |

A 

 هنردا .یدیشلوا ماما هبیلأاث ناخ ینطصم ناطلس

 ۱۱۱۸ «هرکص ندقدلوا ییضاق رهشیکب هلیسهاب
 تیاشاب لع لیلروج «هد ۱۱۱٩ و یوطا [ هد

 | یرکسمیضاق لبا مور ًاهجرت هنلاثما «لیسهباج
 زوقط نوا .ردشلوا مالسالا جش هد ۱۱۲۵ و

 هد ۱۱۲۰ هرادالادمب یاوتف روما ردق یآ قج

 ها . ردشغا تافو هد ۱۱۳۰ «قرهنللوا لزع

  هنیسردم و يفن كربدنفا هللا اطعو هتلادبع هداز
 یهجوت هنىلوزەم یدصانم جرخ ن و

 اا شهثود هرلزغآ ندناصوصخ شعب یک

 هردیورع یغیدلوا روذعمو روبجم هدرلشیا و
 ۱۳۳۵۱۱ - هجاوح

 NT یرسر, دوم

 ترهش هدرواشی هدننامز نیلا ءالع ازریم ادتبا

 قلوا دنسبدوخ «بودنک هدهشم هدمب و ؛شلوم

 هاشخدب «ندن کی دمهنبک هلبسارعش اروا «هلبیس

 ییاشخ دب دم ناطلس هدارواو ا روب هلاقتنا

 ندنولو ؛شمروک ینرلناسحا قوچ «بودیا حدم
 وبا ناطلس « بولالشاب هتراجمت هللا لام یفیدنازق

 . یدیشاوترهش هلةلرادلام هدننامز نناکروک د یعس
 هدناره هلاراشم دیعس وا ناطلس هدنخرا ۱

 « هدنکیدشا بیرت مظع روش ر هدناخاز غا

 .ردشعا تافو هد ۸۷۲ .یدشلوا لگا هناسحاو

 ۰ ردراو یدئاصف ٌةعوجم رب هلناوتع « همانهدد»

 : ردن دنس هدصق 5 نانلوا رکذ تیب ییا رب وش

 ناما هردس ار عیفد ؟هردس یا

 نایسآ قاط كي وت ردق قاط راچ زا

 مدا تعزن ارت یارسبرط نحص

 نانج قنود ارت یایریک سایرک

 ندنسارهش نارا هروب
 واتیوش «بولوا سالرب دو

 عودیم هناخت هتفرک یم ماجام
 مدودیم هناج رس رب هتسکش نا

 ند نکو ود ۱

 ول e ۱ كب در

 ريم جسم یمع .ردلغوا لد لروغواو یلور

 هلبیمس دكانرب ىلع یککاح دادنب هرکص نداز

 ًاقاعتم «هدهسیا شلوا یرادنکح سرافو قاع
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 هلبا رفنسیاب ازریم یسهداز مو لیلخ ناطلس یم -
 لتقف رار هلا كار ىلع موق 0 كنج
 هل وا

e, 
 - اص هئس ەد

 [. بروم تعج
 س ریما

 O 2 | نیدلا نیم نا دوم
 ۷٤١ ۰ ردفورعمم یخد هاک جد نيع نا «بول

 كن رد هد ( دمورق ) «بودیا تافو هدنخرات

 :ردن -راعشا *لج یار وش .ردنوف دم هدنس هبم وص

 دش نوخ رپ نیع, نبا لد هکر کنم
 دش نوچ ناف یارس نی زا هکرکتب
 تسودب یود هر مشچو فک فععم

 ناز هدنخ لحا كپ اب

 تكنرشکی یا ندنسار مش سرف ۱ ا نون
 : ۱ د

eردع"  

 : ر دکن واتب وش «بولوا ینارو ییجنر

 ار قشع درع دور رسز یتشکرس

 موش ایسآ موش كنس رح دعب رک

 وا مي يا ی ٩
 : ردکن وا تب وش

 تفر تمد زا رارقو ربص نیزا شیب مدادن تقاط
 تقر تسد زا راک هک یحر ترس نابرقب نم یا

 ناخ دم ناطلس حلا 0
 ر دص هعمف دکیا هدیرود یا اشا دو

 . ردلصالایلاورخ « بولوا ندارزو شلوا مظعا
 هتئراسا دب كنيما رب هدنعسا افا دم هدنساننا (نغ

 دش نورب

 -دادتتسارا | نالوا دهاشم هدنسایس «بوشود

 یارس هدنرود نا دامناطاس «یلالوط لند

 و ؛ شلوا غارچ هنوام هنیزخ « قرهنلآ هنوام
 هنتمدخ كهلا راشم ناخ دم ناطلس هدازهش هدعب

 هییرتو میلعت هدنواه یارس .یدشفلوا صیصخت
 . یدشلوا دنمهرپ ندمولع کا « بوروک ق

 قاجوا هرکص ندنراسولج كسا ناح دم ناطلس 8

 يا مور تاچ « بوالوا مادخسا دن راقلافا 1

 «هنرزوایعف كلونناتسا .یدشفل وا بصن هنتلایا

 ۱۵ «بول ر وهب هچرت بحاص ترادص رهههد ۷ 1

 هدنفرظ تدم و و ؛شعا هراداقلود روماهنس "

 ا 0 داپ تر غح تعم هدنرعمب ك رارفس نالو! موقو
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 یکسره و هنسول « قرهنلو رادرس هد: ضعبو
 بلاف < بودبا برام هلراراجو ؛شعا صالخسا

 ندنمشد “یداا یدالب راسو هعفول و ؛ شلک

 هزکد قا یخد هلنوام یانتودو ؛ شەراتروق
 بیرخت ینساغود ن نعمد هدنکوا یللدم « بوقيچ

 تیام .یدشعا 2 یهروک ذم "هر زج كرەدا

 -وصخ یادعاو رهق كکب دمحا رب یلغوا نامهرف

 «قرهنل وامامنا هلریصفت ندنفرط اداب د مور ه دنص

 هدنلزنم راصح هرث ۰ هلع وقو تاربوزت هدنقح

  ۲نیت هزغایعس لوبیک « قرهناوا لع هد

 زوسیغآ هلو ام یاغود هد ۸۷۳ و وا

 همی یهروک دم *هررزج «بولوا رّومأم هزعف

 یثراف هنسح نوزوا «یک ی گنادتا هبناغع كلام

AVY هلکاروک یتهدخ نسح یخد هدرتس نالوا» 

 یخد هعفد ول « بولوا مظعا ردص ار هدنخرات

 ندا رارف «هدهسا شل روک یسهروربم تامدخ

 كنیرلهاوخ دب هد یدتا لساکت هدیقعت ینانمشد
 و لزع هد ۷۸ «هنرزوا یاو نع نالوا مقاو

 نالوا یسهدرک احا هدنرف هنردا «قرهنلوا ق

 «ربدم «لقاع .یدشعا تازع رادتخا هدب وک صاخ

 بولوا ر زو رب رور فراعم «ءالع رح «روسج «

 هلرک ذكانمان یرلهجابد گاغلأتو و

 ردشلزاب هنمان كولا راشم ايو «شفلوا نیزت .

 وا یاجحو هسردم هل 3 رش عماج كوس هدلومنا تسا

 هلګ یهدنفارطا «بول  Lkهلعس| مویلا و

 عماج ر, كوب یخد هدههفوص .ردهدقفلوا هی

 لردنچو هدازبش یکیا . یدشغا انب فیرش
 لوا كلا هدلوبناتسا و هرکص ندشنادنناخ لبلخ

 روک ذم هحورب «بولوا تاذو نالوا مظعا ردص

 ام نف كزوسف | هلا اود« ن

 .وا لخاد یخد هناودج ارد نانادوق «هلغلوا روم

 .رومنل وا دع ارد نادوبفیمچ وا هد هيلع تل ود بول

  (۱۰دوم ناطاس (-- زع نافوص)
 ی اشاب دوم ٩ ۵ ۱

 «بولوا برد نادویق ٩ شفل و هدماقم و یآ :

 تافو هدیللدم « بوقبح هزکد فا هلا اتو دو

 . ردشع |

 ) 2م هداز یثاب ی مگ وط ( | اشاب دوم

 هدیناخ دیجمادبع ناطاس رود
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 ۶۰ هلا هنس رب «بولوا ارد نادوف هد ۱۲ ۸

 هدنساننای برام هیسورو ؛شلاق هدماقم ول نوک

 سور كنسولف نواع یاخود نانلوت هدیونیس
 ۱۲۷۰ «هنرزوا یفل وا قارحا ندنف رطیماغود
 ۰ هلفف | هک اع تحت «قرهناوا لزع هدنخرات

 و ونع هد ۱۲۷۳ .یدیشاربو رارق هنیفن هبیلو
 ؛شلر و تسخر هسک هتداعسرد «قرهلل وا قالطا

 .ردشنآتافو دیر رک دم ةنس بام یلوطو و

 هبرحم یتاهرآ رب «بولوا همشیتب ندیرکسع كس
 « بولوا یریشم هصاخ هرخ البو ؛شلوا یر
 كلا راشم « هلغا وا یععتسم تناشاب لعدم داماد

 .یدشغل وا عیفرت هبیلادوبت دنسم هدنرادصنامز

 .یدبا مدا رب یاو لهاح
 «بلوا ندنسا رعش نارنا ۰

 1 و یک ناواپپ دوم
 ۳ هل ناونع « قیاقلازنک» . ردیلغوا كنبلو

 :ردندنراهشا *هلجیعابر وش .ردراو یسونثم

 درکبو تفکن هک نآ ما در
 درع مین دنکب و تفکب هک نآ
 دو نز دنکنو تفک هک ناو

 درکن و تفکن هک ناتسا نزمت

 فاتسدنه (- الم) ) م
 عو ارمش ریهاشم ] و دون

 نکیا هدنشاب ۱۷ ندنتناطف لاک «بولوا ندنس
 دم جش هدعلو ؛شعا هلق و هلقع مولع لیمکت

 شلوالخاد هنسه صز یسهذمالت یروبوج لضفا

 هدسرادم .ردشعا تافوهدنخرات ۷ ۰۷۶ . یدیا

 بت مو ینیلأترب هلیناونع « هغزاب سعث » لوادتم
 .ردندنرامشا*4> تب وش .ردراو یراعغا ناود

 تسول بل رد را درادن هک یبمنآ ره

 دوب را رد هتسوب وت مشچ هک ارچ

 ی 71
 ۱ جو لوا ناخ دوم

 تیهنافعماظع نیطالس ( ناخ میهاربا نب میارناخ
 هباس دهد نخ رات ۱۱۰۸ «بولوا یسک درد زنا

 كما ناخ دجا ناطلس یم هد ۱۱۳ و «شلک

 هب ینامع تخم «هدلاح یشدلوا هدنشاب ۳۵ «هدنغارف

 هرلتلقیشیراق قاطرب "الخاد یسولج .ردشم|سولج
 هانی راشکرس یرجکی لواب لوا «هلکما فداصت

AAI ۳ 
 هدسب « بوللوا تبشت هنسهبرت كهدف رتاسو

 تب هناقع تلود امدقم هاشردا یدیدج هاش نارا

 كنبرتج ناراو ناجبرذآ نالوا شک هناعبض
 ۲۳ یرفس قرش «ندنغیدلوا شعثبقلاق هنبدادرتسا
 ۱ هدمب و تناشاب دجا یسیلاو دادنب ادتبا «بولیچآ

 ؛شلالخاب رخ هلنلرادرس تناشاب ناثع لابوط
 جاق رب «ندنفیدلوا كلام هتوق رب كوس هاش ردانو

 یغد قلود هیسور هدمرص وا رار هلنعازق هیراحم

 هدنازواجت شب ندنرلتج نابوقو دنردو قازآ
 وبج ه هل اصء دقع هلهاش ردان راجا «ندننیدنل و

 ۰ یدشلشیریک هنسهبرام هیسور «بوریولا تبر
 - نی اتروص قلود ایرتسوآ هدنساننا هبراع و

 «هدلاح کی دنا طسوت هبهدامالاسمو + نتلو دلا

 یناکماهلاصم «هلذاوا شا قافتا هلبا هیسور ًافخ
 تیاجن «بونلوم هدنیلاک قاطرب تاج هدبا لاکشا
 هدنراتهج هببرص و هنسو یغد یرکسع ایرتسوآ
 "ةتفب رلسور ردقهنره . یدیشغا زواحمت یدودح

 و تراف یبهریزج هبش و «بولوا لخاد همرق
 طبط معالق قوجچرب رکید ها قازآو «بیرخنو
 هنفرط ره كل هنسوب یخد رلبلایرتسوآ «یک ی راکدتبا
 طی یعالف راس و هردنعسو دارغلب و ؛شلقوص

 قبسا ردص نانلوب یسیلاو هنسو ۰ هدهسراذعا
 ههجنراورلبدقو هلبپدت تاپ ىلع هداز یکح
 هنسول ندیا تمواقم هنادرم « بونلحالس ردق

  لتیلک رایلایرتسوآ بقعرد «هلبنریغ كنم اروالد
 ۲ هدنتهج زیکد هرق و ؛شلدبا روبع هکملکج ةلتافلت
 كرلسور هیاقع رک اسم هلبراراتا عرق یخد
 ۱۱۰۲ ند ۷۸ . یدیا راشمکچریسهنسلیرابا

 و ندر هتلود كوس یاو ندیا ماود كد هنخرات
 نالوا ترابع ندتمواقم هددو دح مساو ردق وا

 نوک رب یلارک اذم هلاصم _هدنساننا هبرام وب

 . تایرتسوآ كركو هیسور كرك «بویلوا كيسکا
 یلیروک « هدلاحینیدلوا یغآ تب ینافیلکت یک ادتبا
 نکی مظعا ردص نالوایهدرکهیرت تناشاپ دم
 كن هنانعرک اصو «یسعارواط هلنالاک تناشاپ در

 كوب ردقوا كرلنعثد یلوا لئان هتبرفظم چاق رب
 ین رلفیاک «هلغماثارب لاج هک رایتتروقو رادیما

 . هلراقلراک ادفضعب یئزج تیاہن ؛كر هرب دنبا هکد تیک
 .یدشغل وا هل اصم دقع
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 ادعام ندتدم یرلکدروس دارهرام و

 «بوکهلشیاساو علص ینامز كلوا ناخ دوم ناطلس
 زسههتن یناغءاک: ضعب نالوا عقاو كهاش ردا

 جره تارا 1 ندننافو كهاش ر دانو ؛ شلاق

 قح «بوسشیراق الصا هناثعتود هئسلوا حصو

 تلود نارا راکا راسو تالو شمبو یسل اهازبرت

 باب « نکیآ رقبا تیبات ضرع «هلبا اما هی
 تاموقو . یدشمهعا هلخادم « بودیا در ىلا

 تب اهولادیع هدبرعل اةرب زج یرلمهم كا تیهیلخاد

 بهذم نانلوا دا هلتسن هنمسا كنسي دنک هل روهظ ا

 " یلتدش هدهنرداو لوساتساو «یشیا داجما یدیدج

 .ردیعوقو رلزاز
 لئام ههحاک او قوذ لوا ناخدوم ناطلس

 و هدنجما زاخو «بولوا لقا م هتتساشا هشا و

 و كاشوکو یارس چات رب هدنرفرط راس هات
 یدرلشلنا ارجا رلالآ و روسقوچرو ءان لب .

 یواح یبهردان بتکر ادتهف هدنتنطلس رود لئاوا

 نالواژاتعهدنسهرآ یر)هناضتک لوبناتسا هلغلوا

 هدنش رش عماج هدلاو ًاقاعتم هلیسهنافتک هنف وصایآ ا

 هدنرلتنطلس رخاوا «یکیرلکدلبا ناکا هناتک رب
 .یدرلشجآ هنانعتکر لمکم هدننارس هطلغ یغد

  ۸ ۱یتنطلس تدم «بودیا لاحترا یسهنس ۲۵۰

 ناطلس یراردب . ردکبسک ا نوک ۲۰ ندهنلس

 یرردارب . ردنوفدم هدنسهرت ینا ناخ ینطصم

 ردرلشاوا یرلنلخ ثلات ناخ ناثع ناطلس .

  ۰۸ 2ی

1 IS e ۱ یا ناخ دوم 

 یس زونوا فی هناثعماظع نیطالس (كلاث ناخدمحا

 ناطاس نالوا یناثع تخت یازفا تز موبلا و
 .ردیرادجما دج 4 زمدنفا یا ناخدبخا دبع ۱۱۹۹

 «هدنخرا ۱۲۲۳ «بولک هابند هدنخرات ۲

 ندمبار ناخ نطصم ناطلسیراردارب «نکیا هدنشاب

 یرهداز مع .ردرلشعا سولج هب یناثع ت هک

 كنب رلترضح ثلاث ناخ میلس ناطلس قبسا هاشنهش

 _ .دجتو تاحالصا یک هیلاراشم «هلغلوا یسهدرکهسرت

 ندنوکكنلود اپوروآ «بوروس ربدقت ییموزل كاد
 زرط هنیرارکسع مظتنمو هن رلت و ندیا دی هلا

 یخد ندنرفیج یا و و نالوا هوا میدق

 سقان نانلوب هدیناشيرپو بذیذن لاح رب بوقیچ

۰۳۳۰ Er 

 هندقم لودو «قمروط یثراق هلرلتوق مظتنم ریغو
 لاحم كليب هنابط هلعدق لوصاو زرط هدنسهروا

 روك نیقیلا نيع هلبا نیب تقیقح مهچ -
 هزالآملآ هنرادتقا دب یتاود نانع «ندنرلکد

 ماظن ۰ هلیسانلا كن اجوا یرهکی نیما یجنرب

 یرلسولج «هدلاح ینیدلوا ییئرت و عضو كديدج
 «ندنکی دتسا فداصت هتقو دا رطخ و ی هلناف تب

 .یدرلشلوا روبجم هنراظتنا

 هرد قوجچ رب هدنلیا مورو لوطانآ هدراهرص وا

 هرد رب یقاط رب كرلبلاو و ؛شعا روهظ یراکب
 شعشیقلاق هنسهیعاد درفت هلذخا یروط كاك

 اضتقا قلآ ینکوا كلاح و ادا « ندنرلقدلوا

 تبشت هنلیکنت و هیرت ررب ررب گرند « بودیا
 هنس کیا هللا هیسور . یدرلشلوا قفوم «هلا

 هدهاعم شرکنا هنآ ۷ تاپن «بوللوا هراحم -

 شمررولا تیروبجم هنکرت تاهییاراسب هلیدقع كنس
 شتاروهظ هدننامز لوا ناخ دوناطلس .یدبا
 «بولون توق هک دتبکه دبرملا ةرب زج رای او نالوا

 هزاح دوعسم یراسبیر «هلکعا ےہ ین رابه ذم

 ین رالوی كجابح ندهنس چاق رب ا لوتسم
 اشاپ ىلع دم یسیلاو رصم « ندننیدلوا شحک

 مهاربا ییغوا «هلغل وا رومأم هنلکنتو عفد كرلن وب

 7 ندرادٌوارا هیجاشا هلس هدناموف كیاشاب

 ذخا موق « قرهلوا قوس هبرکسع ةقرف رب
 نیمرح هللا لیکتتو بیقعت یرارادفرطو «تفرکو
 یبا مور هدمب .یدشنلوا نم قرط كنف رش

 روهظ نایصع راثآ هدنراضعب كنسەعبت نایتسرخ
 «هرکص ندقدلشایغوا هلرلنوب هنس شب «كردیا
 هلا قالفاو «هکارو زابتما هه رص هد ۷۳

 هنعسو اهد تاق رب كن رازابتما راد كنادغب

 تلناشاب ىلع ینلدهب هد ۰ .یدشفلوا روح

 روهظ لالتخا نان .هرکص ندقدتلاق یدوجو

 ندقدلشارضوا هنس زکس یغد هلکنو «بودیا
 نوتبسب نایصع هل دادما یخد كن رکسع و

 یتساغ ود یناثع هدنراوآ ۰ هرکص ندق دلرب دصاب

 فنانو هد ۱۲4 «هلیطسو كنلود ابوروآ ناقاب

 ر هلا هیسور بقعرد .یدشفل وا لوبق یلالقتسا
 كنلود اپوروآ « بولو عوقو هراحم یعکیا

۳۹۹ 

 یتفج هلوا

 تصرفو تقو بسانم



 ی

 ۱۳۱ .یدشادیا اضما یسهدهاعم هنردا هلیطرس و

 نالوا فورعم هلیما هرخ فو هدنخرات
 هیلاراشم هاشداپ هدنو «بودبا روهظ هیظع قو

 هنبرلدیژهدب ینبرش قاس هلتراسجو تریغرب كوب
 .السا تلم موم یفراق هنیرلیغاب یرصکب «قرهلآ
 هلتاوپس رب كوسو ؛شغا تمحاص هنتنواعم تی هیم

 قفوم هلیکتتو عفد یرایغابو وغل یتعاجوا یرهکب
 هیرح و هنبیئر كدیدح ماظن <« هرکص ندقدلوا

 لوبق یتیئدم اپوروآ .هلیسیسأت كنبرلبتکم هیبطو
 یا .یدراشلوا تربغ نابمرد نماد هتیبطا و

 یکسا نالوا شلک هلاحرب قجهمماراب هشیا رب ًاتاذ

 زونه یغد دیدج ماظن « ریارب هلبوفل كغاجوا
 شکا فنهنافع كلاع «بویمهنلوا ارجا هلیماع

 منام هنلوبق نسح كنو تلاهجو بصعت هدنرافرط

 عبطلاب هدهرص وا هتلود «هلذغلو هدقلوا

 هدیرعلا ةر زج كرکو هدنانو كرک «بولوا یراط

 یبیلاورصم نالواشقا زاربا راتمدخ كوبب هتلود
 یدتکو ندنفعض و كالود جد اشاب ىلع د

 مهار یلغوا «بوشود هنعمط هدافتسا ندننوق

 قوس رطدسص هنتهج هروس هلیسهدناموق فیاشاب
 هبرصم رک اسع هدهبراحت جوا نالو عوقو و ؛شعا

SSیثراق هلاح وب «بولاح هبلغ هلسوف ماظتنا و  

 هقافنا دقع هلسهدهاعم یسهلکسا راکنخ هلبا هیسور

 هبراحم رکید رب هلرایلرصم .یدیشمربولا تروب

 یغیدلوا لخاد ه لوطا اشاب مهارا «بولیجآ

 لاحرا ینا ناخ دوم ناطاس هد ۵۰ هدهرص

 یرایرهثترضح دجام دلاو و یودخ لوس «بودیا

 .ردراشا سولج ناخ دیجلا دبع ناطلس

 راکفا یرلترضح یتا ناخ دوم ناطلس

 ر رویش و ردم كلام هبهناروربقرتو هناراکو دج

 تلود هدنرلتنطاس نامز ردق هن ره .یدیا هاشداب

 لاحوا «هدهسیاشعا راف ررب ییخر ردقلابسح

 سه نایلوا راچود هروتفو وب الصا هدنجا

 ابوروآ تلود «هدنسهاس یراهنازادنارب تالعشم

 هدنفرف «بولوا كلام «همظتنم رکاسع هدنزرط

 ندنرش كرابروز ندبا تمدخ هلالضا نزقلوا

 رود یی رب هتلود هلاراشم هاشداب و ؛شلروق
 یراوکرزب فلخ هک« رد هد هب اسو «بوجآ ندعو قرت

 فعص

۰:۰۳ 

 ھه شا نت تا

E 
 ز یسهمظعم لود ابوروا هناثع تلود هدننامز

 ون نام هدنس رام مرثو ؛ ؟شلوا لخاد هنس

 ندا تو لدک هلبا هناقع تلود اوروآ

 ورض تاعیاض نالوا عقاو هدنرود ؛هبلع "هات .

 رضح ین ناخ دومناطل-«بولل وا دع ندنابر تاری 

 هنف وا دع تود ددحم یک ناخ دم ناطلس یاح

 هدنب رق شاط لربنج .ردناشلا مظم هاشدایرب ناباش

 .ردنوف دم هدنرهص وصخم هیر

aد ناتلم هدناتسدنه  
 ول ِ E ناخ دوم

 ۔وا یرادمکح یجندرد تنس لالي ا نروس

 هدنخرات ٩۰۸ ۰ ردبلغوا تباکنل زوریف «بول
 ؛ شلوا فلخ هاکنل نیسح یدج

 یافوو ؛شعا تافو هد ٩۳۱ «بوروس تموکح

 نوفرآ «هدهرص ییدتبا جن > ییاعب«هاشرباب بقاعتم

 کام وب « بودیا ۳ هنطبض كناتلم قیسح
 کیا نالوانلخو یلغوا كن هجر” بحاص
 O ندنلا تیاکدل

 - وا ا نارا

 وخ ° ل ۱ یناسارخ دوم

 دج انالوم CL ندکدروس رم رب هجهدراو

 ؛شمتا گواسهفوصتو رتف قیرط «هلباستنا هبیناکرابت
 :ردکنوایابر وش .یدشلوا للان هتفشم تاهنو

Aهس  

 ناسح

 دش مهاوخ ادج ناتسود ز دنچکی
 دش مهاوخ التبم درد و تثح اب

 مشیوخ یاش دزاسب رای ۷

 دش مهاوخ انشآو شیوخ ز هلاک

 یوذص سامهطهاشو ندننادرک اش ىلع ریم انالوم
 دودکتوا تم وه .یدیا ندننب وسنم

 تیوج تسحب موروچ مزاس هدید ود زا مدق
 تیوک دلاخب مهن هک دیآ مکشد یاپ ز هک

 ا یونغ دوم» ]۱ .یم
 [*تعجار 0 نیکتکبس دو

 ر وکح هدنارا ا و 1
 : ۱۳۱ فی توس اوام ۱ ۹ دوم

 الن ارا لآ ن هاشکلم ن دمم) «بولوا



 لا 8
 نانو كنردب «هدنخرات ۰۱۲ .ردلغوا د ۱

 ناطاس یم «بولوا یرادمکح قارع «هنبرژوا |
 «بودناتعاطا هدعبو ؛شعا كنج ادتا هلا ریس

 . یدشلوا یداماد «هلکا جوزت کلم هام یزق

 هدناهب رذآ و قارع هلینامرف كرس ناطلس هنس ۳ ۱
 ۲۷ هدنشراا ۵۵ «هرکص ندکدروس تموکح

 لئام هراعشاو تابدا . ردشغا تافو هدنشاب

 لهمیص و یلکسا «بولوا لقارم هواو تسودنز

 یغیدلوا یرضاز زوب نیم هلراهعساطمص سو رللوچ
 ردو

 نالتسا ارا

 ما ۱ نا تن
 یابروش .ردلناهنصا «بولوا ندندالوا یناهفصا

 :ردندنرامشا *هلج

 دندیرفآ ناج نا نوک اد تن ۱
 دندیرقآ ناویح باز ارتبل
 داتفا یغاس رد یونرب تلعل ز

 دندیرقآ ناج رهوج شسکع ز

 تموکح هدقارع و ا دو
 كنتلود نایوخا نروس

Êلوخم هدنلاح یادشسا ی بولوا ىسۇم  

 « هلذل وا یریدم كن راهصاخ كالما كنب رارادمکح ۱

 ؛ شهازق ذوفن رب كوي هلیتاح تاابوچ ریما |
 . یدا شک دا راقع و كالما لیتیلک هدزامشو 1

 زجاع ندزکنج *هلالس هدننافو دادیعس وا ناطلس

 هنسوه قاوایکالا ریدم«سالجالابهنتخت سراف یر |
 هشرزوا ناخ ابرا نانلو هدناه رذآ «هلکمشود

 ییسیدنکهدنخرات ۷۲۳۰ «بودیا قوس رکسع
 وا جش ناطلس یلفوا .ردشمر دتا لتقو ذخا

 .ردشلوا لئان هتنطلس قاعسا |

 و دنس هطخ تارک كن اتسدنه ۳

 جوا ندکولم نروس تموکح ۱ هاش دو
 :ردنما كنيشک

 كهاش دم «بولوا بقلم هلیبقل (ارقاب) یسیجشرب
 «هدنخ رات ۸۰۱۳ .ردردارب كهاش بطق و لغوا

 هنتخ تار ك تورو یطاتسا كهاش دواد یهو

 ا عیسو ی رهش دابآ دجا « ها دوعق ۱

 هه .یدشقا رار یلیخ «بودیا رفس یا

 هدنشاب ۷۰ هدنخ رات ٩۱۷ «بوروستموکح هنس |

2۳۳۷ EY 
 .ردشملوا یخ ین هاش رفظم یغواو ؛ شا تافو

 نابلا فنآو یلورو كانیجترب ا
 هدنخرات ٩۳ ۲ «بولوا یلغوا كنا هاش رنظم
 فلخ ههاش ردنکسا یردار كو نانلوا لتق
 یردارب رکید هرکص یآ چوا « هدهسیا شلوا
 ؛شعا طض یخ «بواک ندرووج هاش ردا

 .ردشلوا توف مر هنس رب هجرت بحاصو

 كهأش ردا نایبلا فنآ یبیعچوا -
 1 ٩:۳ « بولوا یلغوا تباخ فیطل یردارب

 تارک «هنرزوا ینافو كهاش دم ناربم هدنخر
 هنلواطلسم هلحاوس ندتفو واو ؛شغا دوعق هلت

 نیتمهد ( تاروس ) یثراق هرایلزک رو نایالشاب
 ندکدروستموکح هنس ۱۸ . یدیشمریداپ هعلقرب

 هاش دجا «بودیا تافو الوتقم ۵ ۷ هر

 .ردشلوا ىنلخ ىنا

 هدرا هح ناتسن اغفا

 ا Er ۳ و ۱ هاش دوم
 «بولواندندالوا كماشدجا نب هاش روعو ندند

 « هلفغلوا جارخا ندلباک ندنفرط ناخد تسود
 ٩ شمروستموکح هدارواهنس چاقرب «كر هديك هناره

 یناخ ناماک یلفوا « بودیآ تافو هد ۱۲ ۵ و

 . ردشلوا

aه دنتمحن د تلاتسدنه :  

 E تموکح ۱ یب هاج دو
 :ردیسا كرادمكح کیا ندنسهلالس

 اک ا رر ا یی
 یلغوا كچ وك كا كنسح ندلاءالع ناطلس «بولوا

 یردار كوس « «هدنخرات VAS « هدلاح یشادلوا

 دوعق هنتخ ( کر «هنرزوا لتق كهاش دواد

 و و تو برق «هنس یرکیو ؛ شا
 و بدا < طب هد ۹ 2ک ندکد

 « هیاج ینایدا و مولع «هلغلوا رادمکح رب یعاش

 ريم . یدردنا ناسحاو مارک | قوج كب هارعشو

 هلج ارش نالوا لئان هنیرلناسحا ویا هللا ضيف

 یزارشظفاح هحاوخ نالوا یرصاعم .ردندندنس

 «قرهنلوا توعدندنف رط هجرت یحاص ید

 عناوم ضعل «هدهسیا شلوا اهم هتم زط هناتس دنه

 . یدیشخا تلولبح

 E E r اف یناعا س
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 هدنرېش دابآ دجا تنکد هدنخرات ۸۸۷ «بولوا

 هنس ۳۷ و ؛شلوا فلخ ها" هاش دم یردب

 «هرکص ندکدروس تموکح ٩۲۲ تافو هدنخرات
 یامز .ردشلوا ینلخ یا هاش دجا ناطلس «بودیآ

 ةبهاد یرلیلاو تالایا رثک | بوک هلا هیاخاد نتف
 یدشمشیقل ت هلالقتسا .

 و ا یدو هاش دوق
 «بولوا  ۸٩٩ه«یبرو هاش زوریف یردب هدنخرات

 ندنفرط ردبیدیس هرکص هنس رو ؛شلوا فلخ
 .وصنم تخنهلیعسا هاشرفظم موق س «قرهنلوا لتق
 .ردشعا دوعق هن

SEES او ایر ] قلت هاشدومم 
 دم « بولوا ندنکولم قاغت لآ نروس تموکح

 هد ۷۹۰ ۰ یدبا یلغوا كتلغت هاش زورف ن هاش

۸ 

۱ 

 | فلخ ههاش نواه یردارب « نکیا هدنشاب نوا

 لالقتسا نالعا تالوضمب هدننامزیتوابص «بولوا
 «هلزواج هدنه كنلروع هدنخرات ۸۰۱و ؛شعا

 تاک هجرت بحاص < هدنکی دتا طب یلهد

 قدناتسدنه هللاهریثک مانغكر ويت . یدىشچج اق هنتهح

 ترصن یسهداز مع كب هجرت بحاص هدنتدوع هناربا

 ینتموکح یلهد هاش زوریف نب ناخ حق نب ناخ
 ۰ بو دیا تافو هرکص هنس رب و ؛شعا طبض

 .وا ییافو یخد تو .یدیشلوا یناخ ناخ لابقا

 هد ۸۰۸ ۰ هلجورخ ندجونق هاش دوم «هنرز

 ۔هنخ رات ۸۱۵ یی هننافو « گر هدیا طب یل هد

 و ءالو رثکا «هدهسیا شمروس تموکح كد

 بسک هللا لالقتسا نالعا هدنسهرص هیلخاد نک
 قلود یافت ی هدیلهد «ندنرتدلوا شا توق

 .ردشلو ماتخ هللا هجرت بحاص

 ه ولام اتم دن 1
 ۱ ا ماش وک

 :ردیسا كرادمکحییا ندنسهلالس ناعلخ نروس
 نایطخ و یسجنرب كل هر وک ذم ءهلالس ی

 یخ لاهجناخ لصا نع «بولوا یسسؤم كنتلود
 كنون ۰ نکیآ یریزو كهاخ كنشوه هلیناونع
 راشم یافوتم «یقافنالاب هلیردب یدنک « داوو

 وا ینلخ هدننافوو ؛شلوا یداماد «نکآ یسهلوک ق هدنخرا ۹ «هلبا ےس ید یلغوا كپلا
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 4 بوروس تموکح هنس ۳۸ و ؛شعا طبض

AVFرخ ندلا ثابغ یلغوا < هلا تافو"هد  

 ی .ردشلوا ینلخ

 یج درد كەر وك ذم كولم یسیعکیا بس

 هنبدلاثایغنب نیدلارصان ناطاس «بولوا یریخاو
 . « بولوا فاخ هنر دب هدنخځ رات ۷ ۰ ردیلغوا

Nهد ۷ مک ندکدروس تموکحهنس  

 و «طبع یهولام هاش رداپ راد اک

 ٩ شمر, و ماتخ هنتلود نابطخ « كره دیا قالا هنارک

 سبح « پودنا رسا هلیلغوا یدب ییهجرت بحاصو
 .ردشغل والتق یو «شا تافو هدسبع «هلکغا

 ادو
 هد ۸٤٤ «بولوا ندنکولم ی.هلالس نابقرش نر
 ٩۷ و ؛ شلوا فلخ «قرش ناخ میهاربا یردب

 ۳3 23 ۸۱۳ « هرکصندکدروس تموکح هنس
 .ردشلوا ینلخ قرش هاع د لقوا «بودیا

a1رمش هاشم فیارا ۳.  

 ا رر قدم ] یرتسبش دوم
 راو یسهعلاطم تشثکو یسالوط دب هدمولع رثکا

 هاردنلت تدمر «بولوا قشعراجود هدعب .یدیا

 ةقلح نبزربت نیدلانیما خش ۰ هرکس ندکدزک
 ¢3 شا نورد فصل «بولوا لخاد هنداثرا

 قالوا یأر طقسم هدنبرق زربت هدنخرات ۰
 قلعتم هفوصت . ردشغا تافو هدنسهداب رتسبش

 .ردراو یمهلوبقمهموظنم رب هلتاونع «زار نشو

 1 دودیدراعما ءهاج یعابر و

 دناع ماج و یحارص ناغم ريد رد

 دناع ماجا ز ناشنو رثا زاغا ز
 نیشن هشوک دهاز و ناغم ريب وک

 دناع مان رج هلام و دجسم زک

 ۱ یدنفا زب نع دوم
 [.هلروسب تعجارص هنس

 و . ۱

 ۳ ام 0 یو زغ دوم
 ةنيکتکبس لآ ندهیمالسا ي لود ندیا روهظ

 « پولوا یوم كنتلود نایونزغ هلرکید مانو
E Ds a 

 ۳ لاد ناسارخ ندنساما ناماس لآ

 زز یاده » 1

 -هدام «یدنفادوم



۳ 
 و لالتتسا «هدافتسالاب ندنفنض كارابناماس تإ
 طض یخد ینتهج هنزغ «قرهشیتلاق هنساوهد درفت
 ۳۰۷ دوم ناطاس هجرت بحاص یلغوا . یدشغا

 ناسارخ هدننایح كنېردب «بولک هایند هدنخشرات
 نانلو هدناب ؟هدننافو كنردب « هلغملوا یبلاو

 شک هنبرب لیعاما یلغوا تچوک
 هد ۳۸۷ « بوراو هب هن ن بقعرد دو ناطلس

 نالعاو ؛ شلآ ندنلا كنردارب یتوروم كلم

 نالوا شلاق هدنلا كراناماس ۰ بودیا تتطلس
 مکح هدنراتیج قارعو سراف و «طبض یخد یرار
 « 2 رهدیا ص هدعب و « كنج هللا هو لا نروس

 موللا هللا ناسارخ . یدیشمردتیاط ینتنطلس

 تح "الماک رارب نلسد ناتسجول و ناتسناغفا

 كلبایلاخ رهلا ءاروام «هرکص ندقدلوا هدنفرصت

 .هبوا تیوح> كرهدیا برح هلناخ ردق هدعبو ناخ

 ۰ هدهساا

 ندہو لاو «دودح عیسو ردقهمزراوخو هنس "

 رارب یلیخ رب هدنراتهج سرافو مج قارع یخد
 «بودیا رفس یکیآ نوا هناتسدنه .یدشتا طبض

 یخد یدنه دالب ئاسو یهد «جونق «روهال
 «تاحوتفمیسو ردق هنیراطسو كنکد ان ات «هلا طبخ

 روهشمو مسج قوچ رب « كرهدیا مالسا رشنو
 كراودنهو ؛شعا لیوحت هه رش عماوج یر هن حب

 هنیعرح یاس و تارهوجم ندیا نییزت یرافص
 هدنبب ز ین -هیمال ہا تاسسوم هننعو شا هده ۱

 كنبرلهجوتیرلیراق هنیرینههرب دنه .یدیشعاللوق _
 كنکی رلتمو «ققاب یربد یرید رار هلیسهزانج
 تادام تبلدم 9 تیاسنا راغم ی هنغامربا

 السا تیدمو هتدناسنا «كرهدیا غاسیو ت یهلطاب "

 .هناریکناهح تاحوتف و .ردشع ارلتهدخ كوس هبهیم

 وا ها ڈداب ر ابدا و املع یو لا « رار هلی

 و هنمانو «یدبا املع و ارعش ممت یرابرد «بول

 هروهشم بتک قوچ رب هلیوشتو سا هكنسیدنک
 كنبمودرف نالوا یر ندنرلح دام*هلج «بول زاب

 «بولوا هدیقعلا حک .ردندهلم وا هدیس «همانها»

 راو یفغب هتعد و شفربابرا و یصعل ه هدککش

 تنطا.. هلتقفوم و تکوش لاک هن ۳ . ىدا ٩

 .ردشعا تافو هد هب نغ هدنخ رات ۲۱ « بوروس

 . یدیا نیزعو لیکم كي ی هدروک ذم رهش "
 ك دهنخش رات ۳ EE س وا یناخ دمت یلغوا و

۱ 
۱ 
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 .هب رمش تعیط دو ناطلس .ردراتمر وس تتطاش 7

 :ردندیر امشا ءا یعابر وش «بولوا هند یم

 مداد لقیصب ار شیوخ ٌةنییآ
 مداهنب دوخ شیپ هب مدرکنشور
 مديد نادنچ شیوخبیع هنسآرد

 مدای دما ناسک رکد بیع رک

 « یروغ ندلا ثاغ » ]

 E دوم

 .دنه ( ناخ هلادیعن ) نر

 هشفل و هدنتم دخ كنین ات هاشبطق هنسزوتوا«بولوا

 « یهاشطق خیرات » .ردشعا تافو هد ۱۰۲۰ و

 و هلبرلن اونع « دنلامماجخیرات » و
 هللا حور يداهس

 E | یتوزق دوم
 :ردکن وا تب وش

 دنکفا یم ناجی شت آرمی رک نیا هکءهو

 داده( هجاود ٤

 هاشماظن 0 ۱ ناواکدوم
 هاشدنم نانلون يص هدعب «بولوا یریزو كنين
 یرلهاوخدب «هدقدلوا هنطلسلا لیکو هدننامز ین

 « هلکعا دانسا هعورشمان دصاقم شعب هند

 . ردشفلوا لتف هدنشاب ۷۸ هدنخرات ٩

 € اشنالاةضور 2 4 بولوا تاذر بیداو معاش

 نالوایرصاعم هدنون هک «ردراو ینیلأترب هلناونع

 یاساکم ضعي نالوا هلا یماح نمحراادبع انالوم

 .ردحردنم یخد

 «بولوا ندنسارمش نار 2

 e ۳ یالبک دوم

 :ردکنوا یعابر وش .یدشعا تاحر هناتسدنه

 یهدز مهر هنیک ز نم ٌهماکنه

 قهدز متام لین سوه تخر
 دم لاف یهدز سکر ه تبون رد

 فهدز مرب هعرق هک م تبون زج

 نادم ا ۵
 ندتاصاو E هللا فط دوم

 «هدلاحینیدلوا یلزیربت هتلارکشیجاح یردب «بولوا
 ؛شلوا نکاس هدنرهش (تروس) هللحر هناتسدنه
 «بوغوط هداروا هدنخرات ۱۰۹۰ هجرت بحاصو

 فرح ندننادرک اش یرانسناوخ نینح اف آ

 تراجت هدمب و ؛شعا بدا و ملع لیصح ندهللا



Cr 

 ر مد اا
 كبو «هلةلوا یداماد كرداب هلودلا زارفرس

 (دوا)و هناونع (كنج متسر ناطق دشرم) هلیطسوت
 هدهنیظو یافا «هدهسیا شلوا لئات هنفل رادهوص

 یسلاو نکد «لاصفنالاب نداروا «ندنکیدتبا روصق
 NTIS ؛ شتیک هناي كهاح فصآ باو

 :ردکنوا تب وش .ردشعا تافو هدنرهش دابآ ردح

 یداز لان مشوکی دیآ یم هنیس اچ ز
 یراتفرکغر"هلان اي سرج ای نیا تسا لد

 تعیرشوندارمشریهاشم ۰
 < دسم د
 ندالع فقاو هتق رط و ی و

 هد ۰ .ردیردارب كنرپس انالوم «بولوا

 :ردندنرامشا *هلج یابر وش .ردشعا تافو

 رایز

 بار
 زورو بش دشاب هک ینهلبق هچ وت براي
 رقاک لد یور

 تیوب ربنع فلز تسرپ

 تیوربا ُ؛شوک نيشت

 تدوس ناپسمو

 نكر الا ما ول | نیلا مج دوم
 ۔ارعش نارا (دمم نی دلا

 هدننب روصنم هاش هللا عاعش هاش «بولوا ندنس

 یعابر وش .ردشلوا دیهش هدهرام نالو عوقو
 ردگنوا

 یدوتسمو مشوک ح حالصب مفك

 یرود څرک هشیپ افج ا زو

 ددرک یضار وچ هصق نانچ ماج

 یروت سد دهدبع لد هراچب

 زب زعلادبع ا رود )
 دنسم هعف د کن ۲ کیا هدساخ ۱ شاپ ب مد دوم

 یسلاو دادغب «بولوا ندارزو شمع راد

 ندکدتبا ملع لیصح .ردیلغوا تباشاپ بيج قبسا
 تياشاب دیعس «هلماود هناق ترادص هیوتکم «هرکص

 هدعب « ییدنفا ناود 0 یجنرب

 .اشناو تاتک ارخومو ؛شفلو یتواعم مظعار دص

 «بولوا رومأم هتسهطوا یدمآ هلیبس یوق یهد

 ترادص «هلبا هجون وا هنر هنسهده هد ۳

 "ةلاصا هد 17 و هلاکولاب هد ۱۲۰۰ «ییگوتکم

 نوباه ناوید ءیکلکب هدمبو نونا ناوند ؛یدمآ
 رو ترادص هلا الاب هنر هد ۱۲۷۰ .یدیشلوا

 هدعیو ؛شلوا یراشتسم هیجراخ هرکص هام م
 .یدیشعا تعزع ههنراو هللا هصوصخ تبروم

<+ 
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 در «قرهنلو یغد هدهمهم بصانم شعب رکید
 هنکلیلاو برفسلب ارط «هرکص ندقدلوالثان هترازو
 بهرادا نسح ینساروا هنس چاق رب «بونلوا بصن
 هدیناخ زیزعلادبع ناطلهس رود و ؛ شلوا قفوء

 هننراظن هبرحب

 یاسر تدم برق هبهنس ترد «قر بروی نییمت
 قفوم هنسارجا تاحالصا قوجر «هلبا هرادا نسح

 «هنرزوا یلافو تناشاب لاع «هد ۱۲۸۸ و لوا

 ٩۱ «قرهنلوا بصل هامطع ترادص لبلح دنسم

 ارجا تاعقنت ضو ؛شغل و هدیلاو ماقم و یآ

 . هدهعشچ تدمر «لاصفنالا هد ۱۲۸٩ .یدیشلیا

 مظعاردص انا هد ۱۲۹۲ «هرکصندکدتبا تماقا
 دنسم تدم برق ها۸ یخد هعفد و « بولوا

 لاصفنالاب هد ۱۲۹۳ «هرکص ندقدلاق هدنرادص

 دی ادیع ناطلس نامز هاشدایو ؛ شملکچ هب هعشج هن

 یرظان هیلخاد هدنرود یرلترض- نمدنفا ینا ناخ
 لاغجو ؛شعا لاحرا هدنخرات ۱۲۹۹ «بولوا

 تمببط .ردشفلوا نفد هنسهصوصخم هبرت هدنلغوا

 هد ۱۲۸ ۰ هلدورو هتداعسرد

 :ردرومشم یب وش «بوالوا ید یسهرعش

 یشلک رب هناهح وب هدللعا رکشت

 یذکه یافصلقاب یردک لبم ردیک

 ددر ا
 یرهاظلا بش دیوم كلم

 € )| یدو

 | كقوقر ناطلس «بولوا یسجمدرد كنهسكارج

 _«هغملوا ندارا یلذوفن كا . یدبا ندنرلبا دازآ

 شفاط هفللخ ندهیسابع ؟هلالس «هدنخ را ۰

 دل ( لکوتلا سابع لضفلا وا هتباب نیمتسم) نالوا
 رصم ناطلس هلا اما قافتا «هنرزوا یطاقسا

 ۸ ۲ ؛«هرکص ندکدروس تموکح هنس ۸ «بولوا
 فارس «بولوا تاذرب ا .ردشما تافو هدنخرات

 3 عقاو هدهلبزلا باب هدهرهاق .یدیا الع مگ

 .ردیسهدرک ات فيول دیّوم

 یاس یراکع كنتالو ناو

 اضقرب هدنلاعش یابتنم گاغاعتسو 1 یدومت
 «هلرلاضت ديجلا ةرومعمو قابلا ًاونج « بولوا

 دودح یحد فرش «هلیغاعس ناو "دلامش و ایف

 هرق ۸۳ هللا ه .رددودح هلا هغارا



r. ۳ 
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 هک« ردراو یسیلاها ۳۱ ۰۸۰ «بولوا یواح
 دار ی ۲۸۸۰ و درک ی ۲۸۲۰۰ دكر ق

 یدیزب ی ۲۰۰۰ ۰۸سه ی ۰ ىع «

  ۰۰ ۰رادرک .ردروتسن ی ۱۰۰۰و مرا ی

 هلبرلعسا یکیسعشو یروقات « یروقم ‹ نالیم <

 لیکشت هیحان رب تربشع ره «بولوا مقنم هتریشع

  8هیحال و برع ر هر ی د را
 یواح ییلاها ۲۰۰۰ یزکم .رارودیا لیکشت
 دودح و هدنفرش هرتمولیک ۰ تیاو و نالوا

 (یارس) نانلو هدهفاسم كلهرتمولیک ۱ ۰ندهمناربا

 هووا هرزوا تبرثکا ییضارا تااضق .ردیسهرق

 كچوک«هدهسرغو یرابنا ؛بولوا تبنمیغاروطو
 | وصحم هیحاشاب .ردقوج یرلهعشچو قاناق هلرهرد

 ندهرئاسو نتک «یراد «هبرآ «یادش : نالو

 قلعتم هبهلکرخو ریغبص «یک «نویوق ۰ ردنرابع
 ندنرلن اوبحو راد رک «بولواقوچ یسهیاها تاناویح
 .راردبا هدافتساو تراجت یلبخ

 تا کرلو دح شود هو وصف

 دیشر ناو ياف وقف هو
 " هدعبو هبیلض بونج ادا «قرهالشاب ندنلوق
 " یرلاوک طوم هلبا وکدا یرضوط هبیاعش برق
 .رولوا لصاو ردق هايل هیر دناکسا , هدنسهرآ

 هدنګرات ۱۲۳۰ لودجو نالوا خاص هنئانسریس

 ناطلس «بولیجا ندنفرط موحرص اشاپ ىلع دم
 | یدشفلوا همس هلتتسن هنعسا یا ناخ دوم .

 | رب «هدلاح ینیدلناللوق هلع ۱۳۲۰۰۰ هدنساشنا

 هردنکسا لودح و . ردشفل وا ل هد هتس

  ۱لودج .ردشاوا بس هنترومم *قرت كنیرهث

 دیدم یطخ لو ریمد ندبردنکسا ًبزاوتم هلا

 قیمها ردق «هجردرب كاودح رک ندقدنل وا

 .ردشلازآ
 كر ويم دو هدنت ر دم هب رج كل رصم

۳ 2 e ۷ ۱ هیدوم 

 نددیشرو هدنراسی لحاس كلودج نالوا یمانمه
 .ص اضق هدنرزوا یطخ لو ریمد نادنک هر رها

 «بولوا هبصق رب یز  AYE.ردراو یسلاها

 .ارعش لناغع یه نرق عن وا

E > و ۱ ىو 

 اتم .ردیلن ومطسق یرکیدو یللوسناتسا ید -
۱ 
۳ 

 تر >
 «بولوا یلم هلنیشک کیا یغد ندارمش نیرخ
 .ردشعاتافو هد ۱۱۰۰و .ردیل (لوهرخ) یرب

 ؛بولوالزربت لصانع یرکید .ردراو یسهجناود
 ی هدقیلعت طخ «هلدورو هت داعسرد هد ۱ ۲ ۲

 علطموش .یدرینیک هلبتک خاسنتسا «هلتوق ینراهم

 روا

 راکودناص هنارو یسوق وا جک خم راوالد
 رات وسئاص هلاويد لوا لقاع راربد هک و ب ردلثم

 كك ترد ندارد سزف و
 : ردیصلخم و

 «بولوا یالسدرا (یعاادبع انالوم) یبجر

 ةَ و «شعا تلحر هات بدنه هدنخرات ۱ بدو ب

 :ردکنوا تب وش :ندشناملوا مولعم یلاوحا

 شماجنا تسرم رخاک مراد شیپ رد یهد
 شمات مهن لزټم دهد شناس کم اجره

 ندنسهلحم دابآ دسا تننادمه یسیعنکیا -

 « هلسس یماقا هدرواشیت تدم لوط « بولوا

 ۰ ردراو ید رلندبا دع لرواشی یتسیدنک
 .یدیش*ا تدوع هننطو هن «بودا رفس هناتسدنه

 ردکتوا عار وش

 زن یاون لد یاوهب یوح
 یزن ارس رد سک چوک رد
 یدید ملاع ماع "یناکیپ
 یزن یانشآ فرح هک راهنز

 بسامهط ات «بولوا ین اهنصا یسخچوا

 وا تب وش . ردشماشا هدننامز یضام

 تقکمو یوحم نهد رد ناز دادم

 اد نابز رادهکت تسه ناهت زار نیک

 (ردالادیع جش ندا داشرا) ییجندرد -
 قلم هرکن رفظم ندنتافاضم للهد هدناتسدنه
 تماقا هدیلهد تدمرب «بولوا ندنسهبصق ( تلہ )

 ناهج دملا ةيلو «هلتلحر هلا وېب «هرکص ندکدتبا
 .یدشا باستنا ههلودلا ريظن یجوز تنهبحاصکم
 تک تب وش

 نم هانک ندرکت هانک تتجراب

 تسیک ه اتک ندادن هانک "یروتسد

 یرلهرف كضرا N ارے
 نلرو هرازکد كوس ندیا هطاحا ] -

 «(میبک ) لدتعم طبع رحم :هطبحم روح «بولوا مسا



 ی

 دی رحم «یدنه طبح رع «یسالطآ طق رج

 ندزیکد شب هلبرلتسا یبونج دم رو یلامش
 درهم « یدنه ؛یسالطآ «لدتعم و ] , ردئرابصع

 [.هلنرویبتعجارص هنبرلهدام « یفونج دمو یلاعث
 كنیشک یکیا ندنسارمش ناربا | ر

 راج

 «بولوا ینایفصا (دیمس دع ریم) یسینرب
 :ردکنوا یابر وس «ردقش

 ریکپ هام نآ نماد اب هآ یا

 ریکی هاکرعس ناسرک هلا یو
 دزدکیم ام ٌهناخ ریز ربلد
 ریکت هار رسو یآ نورب كشا یا

 ( ناخ نبدلا طبح ازریم) یبیهنکیا -
 ینهکل «هلتلحر هناتسدنه «بولواندنسابجمم دهشم

 هدعبو كرداپ هلودلا عاش باون كااملارزو هد
 ؛شفل و هدنتهدخ كردار هلودلافصآ باو یلغوا
 تس وش .یدغلوا راحود هتلافسو تکت هدعب و

 :ردکنوا

 وا یاپ دیسوپ هک بیصل اد فلز دش
 تسا شوخ اهزور نینچ ره زارد رمت

 .رضح ییالبک رداقلادبع ا
 یعلخم یراقدناللوق هدرمش كنبرلت یج

  هدام « یلالبک رداقلادبع « لاح هجرت «بولوا

 .هنان رام راشا "اکرت هدقجاروش «هلکعا قىس ه دئس

 :رونلوا افتک | هلداریا كتيب یکیآ رب ندنس
 ام ٌهناریو تبرت رسب یابیرک
 IR هدز بآ رکج نوخزا یتس

 تسودب مدیسرو عدرع هک هللرکش

 ام هنادرم تمه نیر داب نیرفآ

 تسودیا موکت كنت درد دحا اب

 ام ۀناکیب وت ریغ وتب میانشآ
 تخوسیم شهاکت یلجت ععشزا ییح
 امناورب تمه یهز تفکیم تسود

 تاد یکیآ یاش نارا
 : رد صلع ۱ ت

 همالع « بولوا ندنس هطخ ) رال ( یسیجترب

 . یدیا ندشادرک اش كنياود ندلالالح الم

 .هن رودیذام EES بوس: ناطلس

 نوجا نیمرح ترایزو جیافا «بولوا رم كد
 هاشدون رفظم هدنندوهو ؛شعا رفس هزاجح

۰ 

۳ 

ONT E 
 «شمزاپ یودتمرهلاونع « كامرا عف د هنما
 تیب وش .یدیا 2 هزئاج یردنکسا كيو

 ردکنوا : "

 ینک یمن یهآوئو دنشک ماوت رهب
 ینکی ع یهاکن هآ هچ لدکنس یا

 - نب دم انالوم املاردص ) یسیعنکیا
 هن رافک ناب نع «بولوا ندالع مظاما 1 يجب انالوم

 یار وش .ردشلوا دیش هدکذح نالوا یثراق

 :ردکنوا

 دروخ شیورد لد زا بابک هک ماظ

 دروخ شیوخ یولهپز یرکنرد نوچ
 دروخ شیب وز هک ره تساللسع اید
 دروخ . شب دروآ بت دیازفا نوخ

 هدازیرانف مالسال جش هجرتلا ی آ
 .ردیصلخم كنندنفا ندلایم ی

 رز یری | ین نيم
 1 ۰ هل روس تعجارص هنس هدام

 -- هداز یرانف یر

 سا رپ | یدنفا نیا
 نج هنسالاو ماقم هیمالسا تخشم هدنرود ناخ

 .افحا كنبرانف نیدلا سمش رومشم «بولوا ندالع
 كندنا هاش دم ندنرودبص ییا مورو ندند

 .هدازلضفاو هدازبطخ هدعبو ندنردب .ردیلغوا

 چاق رب ۰ هلبا مولع لیصح ندنن رصاعم ریهاشم یک

 هد ٩۲۰ « هرکص ندکدتبا كاسردم هدهسردم

  لوطانآ هد ٩۲۹ «یسیضاقلوناتسا هدعبو هنردا

 ۳ ۱ 1۱ میر اتاسد اوا ی رکيا
 نوا « هل فن وا شیوفت هنسهدهع ةوالع نغدیکآ

 « هرکص ندکدشا اغا نفئلاظو نیردص هنسشب

 حج هدانا وا « كرهدبا دعاقتو لاصفنا هد ٤

 فیرش مرح و ترواحم هنس ربو « تعزع هفرش
 ٩4۸ هدنندوع «هرکص ندکدتا تراز ییوبن
 یآرب هللا هنس چوا «بولوامالس ال اش هدنخ رات

 هد ٩:۲ «هرکص ندکدشا هرادا یاوتف روما

 هد ٩۵۰4 و ؛شمکچهدعاقت شوک «بودیا افعتسا

 هدنراوح ( هضر) یرامنا بول | اا «بودیآ تافو

 . «بولوا تاذرب یعاشو بداو ملام .ردشفلوا نفد

 هلبتقدکهدق رفت ندمارح یلالحو هللا یوقتو عرو

 هلیقارص قماعاللوق هقدماقس هلتاعفد یثیش رهو



 ی

 یترواحم ۰ ردرومشم هلس رثو لک ۱ ترک درو

 « بولوا لوفشم هللسرد فیرث ریسه هدنامز

 «هدهسیا شعثیلاچ هنییرت فیرش ریست ر كد هننافو

 ند«سیردن بل .ردشامهلوا قفوم هنلاک |

 *لج هعطق وش . ردراو یاقیلعتو یثاوح هنضعب

 :ردندنراعشا

 یلیج ربص مک هچرک رلرکوا
 ردشوخ یازرا ید كربص لو
 درد نوسلوا كسكا ندیم لد

 ودشوخ ا تا فاع

 ار ۱

 ی نی | فرع نب نیلا یح
 افرع مظاماو ندخاشم رابک ( یسلدنالایناطل ادم

 ك لذا هدنخرات ۰۰*۵ «بولوا ندنوفوصو

 ندلاوکشب نا هدارواو ؛شحنوط هدنرپش هسرص
 « هلتاحر هقرش «لیصحل ادعب نداماع هاشم راسو

 هلن ر ےم یاشم و ابلع راک ا نده دادغب و ماش ۱

 هرهاظ مولع لاک او ؛ شا هدافتسا «بوشیروک ق

 تالاک « هرکص ندکدتا نورد ٌةيفصا هللا هتطابو

 بابرا دوصقم «بولو ترهث هلیسهونعمو هروص
 كلم « بوک *«4-نوف قلهرآ رب .یدیشلوا لط

 .ردصو ؛شمروکم ظمت و مارک | ندنف رط یولس

 شملا جوزت ینسهدلاو نانلو لوط كنبوئوق نیدلا
 هد ۱۳۸ « بودا تدواعم هماش هدعب .یدنا

 وا نفد هدنوساق لیحو ؛شعا لاحرا هداروا

 ترفو .ردفورعم ی خ د ەلد رک | جش . ردعمل

 هلبا هظفاح *هوق رب ه E هاک ذ و رکو

 . یدیا كلام هبه رەش تعیبطو تفالبو تحاصفو

 راوحو اباده قوچ د ندنراک او كولم یرصع
 قدمت و عیزو هجابتحا بابرا یتس هلج «بول

 یک « بولوا قوح كم ا یدردیا

 یمهف ك ەبلام راکفا یهدنراثا .ردقلعتم هفوصت

 0 فقوتم هغلوا انشآ هتققحو هنوصت

 كج هديا مکح هېر ESP ناتسر رهاظ شعب

 « هدهسرلشعا ار هنبرفکت «قرهلوم رازوس

 لاوقا «بولوا اربم ندهبناشرب هلبوب كنجش ترضح
 تقیقحنیع نوجارلنایالک ۲ كنسهنامیکح و هنافراع
 : ردیت آ هجورب یتاغیل ات هععاشاب .ردقو همش هدنفیدلوا

 .تاس دتلا» « دلح ۲۰ « هكملا تاحوتفلا »

 ا ۰:۳۳

 .صوصف » « « ةلصولا تالزتتلا » ۰« ةيهلالا

 حرش » « « ارسالا ماقملا ىلا ارسالا » ۰ « کلا
 مكمل اتالاؤس نع ةتكسملاةب وجالا د ۰6 نيلعنلاملخ
 «« لئاسولاج جاهنم « > لئاسرلاجات »> ۰ « یذمرتلا

 ا ««نایبلاباتک» ««ةمظعل| باتک»

 ۔مولع بارم » 6 قلا بات » 6 بیغل | ج اقم و

 ةدابملا» ۰6 ماهلالالهاتاراثابمالعالا » ۰« بهولا

 ام هنک » ۰« ءاسالاةف عملا لخدلا » ««ةوللاو

 طورشلا» ««لادیالاةیلح» ۰« ءابقنلا » ۰6 هنمدیال

 رارسا » ۰«طورشلا نم ىلاعت هتلاةق رط لها مزلپ ايف
 حاضیاقمنقلا » « « ةنسلا لها ةدیقع > 6 ةولخا

 وهلاباتک » ۰« نیلوقلاتاراذا » ۰6 عتتملا لپسلا
 > « الا ۰ 6 قدعلاداحمالا » 3 تدحالاو

 مخ » ۰ برغم ءاقنع » ۰ « مقلا » ۰« لزالا»

 دانم » ۰« دهاوشلا » ۰« برغملا سمس » ۰« ایلوالا

 ««ضطتقلا»د 6 مارتا حا » ‹««نيقبلا» ۰« سفنل اهم

 ةب ولعلا سافنالا » 6 بیا » ۰« راصتنالاةلاسر »

 ۰« رتاخذلا » ۰ « قاوشالا ناجرت » ۰« ةتاكملا ف

 مقاوم » ۰ « قاوشالا ناجرت حرش ىف قالغالا »
 ظماوملا » ۰ « رام الا ةلها علاطم» < « مولا

 « « ماملابیرت ةبطخ » <« تارشبلا » 6 ةنسحلا

 نعیورایف راونالا ةاكشم » ۰ « لاجلاو لالج لا »
 قلا ظافلا حرش » « « رابخالا نم لحو زع هللا

 اسمو رارنالا ةارضاحم » ۰« ةفوصلا اهیلع تفطصا
 .هقار راعشا . هرئاسو دلج ه « رابخالا تام

 :رونلوا افتکا هلبدارا كتي یکیا رب یخد ندنس

 اوکلم بلق یا اورد ره یرعش تیل
 اوکلس بعش یا یرد ول یداّوف و
 اوکله مهارت ما اوملس مهارتا

 اوکبراو یوهلاق یوهلا بابرا راح

 ا ۱ یروز رهش نردلایم

 ۵۱۰ « بولوا ندابداو اهقف ریهاشم 1 ندلالاک

 «لیصعلادمب و ؛شلک ه اند هدنخترات ۰۱5 ابو

 وا نلیعا یرفشو ا ایا
 وا ییضاق كناروا « بودبا تدوع هلصوم هدمب

 -بطقن دومسم نیدلازع ) یحاص ارواو ؛شل
 یرابتعاو ردق هدندزن ) یکا زن دودوم ندلا



 ت ۴ ۰:۳۳ خم
 ندننالیهسن نالوا هت راج هلیسهداعلاقوف تابقرت | .وا مازها هدادغب هلکایعلا هلتافد « بودیا دیازت

 و هدنسهسردم كنبر دب ه دلص وم .یدبا شفت

 .یدرولوالوغشم هلمولع سير دت هدهبماظن هسردم

 ند هدننامزینایضاق «بولوا روم یرکو توافس
 یدنکینیرلجرو داران ودمموکحم هللا سبح نوجا

 ۰ یدردیا هبل ییرایبیس كرهرو ندنسهسیک
 یمهقئار رامشا .ردشُعا تافو هداصوم هد ۰

 ر وش نالوا هدنلو فیصو یناوزت راق «بولوا
 :ردندهل وا تیب یکیآ

 ًاظيغ رهدلاسار باش الو
 ماركلا دقف نم هاساق امل

 هنع بیشلا اذه طبع ماقا

 مانالا ىلع طاما ام نیو

 ۵ نرف غز وةط :

 فسا | یوط نبدلا ی
 ماماو ؛ شمزاب باتک رب هلناونع « نیقشاعلازنک »

 .ردشعا راصتخا یل « ةدامسلاءاییک » كنلازغ

 E دا تاطلس ۹

 5 نا E |ىجت نردلايحم

 هدارواو ؛شفل و یبیضاق هنردا تدم لوط «بول

 .اوح هن« شئارف » كفرش دبس .ردشعا تافو

 ضمب راس و یسهلاسر رپ هدشباب دیش « یسیش
 .ردراو یراآ

 :امشع یرعه نرق توا

 E ی
 هدعب و هنسیردت ٌهقلح كنندنفا دوملاوا .ردیل

 :ردکن وا تیب وش .یدیشلوا لخاد هتاضف هرمز

 هراګلم اناج هقملقای بولاي ندنس
 هرلکلف مهآ شت۲ ناخد یدیوط

 فنامنصو هدنفاجنس زعمت كنتبالو نع ۱ ۳
 و دنسب ی بوئح هرم ۲ ۵ ۵

 «قرهلوا هدنسیلاعش برغ هرتمولیک ۲۰۲ هدكیدع

 هدنلامش كيدنملا بابو هدنسیق رث لحاس كر>ا رح

 لوط ۰:۳۹ هلالاشضرع

 «بولواهلکساو هبصقرب یزکاضق عفاو هدیقرش
 كاشیاو رومصمو مماجییلاهاكم یللا قرف هلبتفو
 ۔واكورتمو بارخ هدلاح یکیدعش «نکیا هلکسا ۳

 یوک رب یواح ییهناخ قرف زولوا قحن « بول
 تئدعو ندنسهلوط كننايل ییدن و .ردهدنلاح

 ندا یئالوصحم كنم نوت هلبتفو «بولک یرلبا
 . هدقفلوا لاخدا نداروا یغد هیینجا ٌههتماو جارخا

 هلیغرط ندع ینراجت كنم نونب یدعش]« نکیآ
  رویلوا ارجا ندنراهلکسا هی و هدیدح ًاعقو

 . هدرلفافوس وخد كرلمغل هلیتفاظن مدع كن رقاقوس

 [ ال اوخد یاوه تاخو ناک یرابا ندنسهقآ
 ر هلتفو یخ د ىس ەو:ق كنع .ردندنس لج ییسدن

 اخ هجایوروآ ۰ نوعغیدناوا جارخا ندهلکسا

 .هبصق اغ .ردشلو ترهش هلیما یسهویق (1103)

 . راثآ مالسا نویفارغ « بویلوا یکسا كپ یس
 -ب رق چرا — .رویغاوا فداصت هنعسا هدنسهس رع

 هرودینالوصح هیحلشا گان اطق نالوا تم ند

 .ردامرخ هلا
 توقاي ینغیدلوا رب رب هدنوهرضح ۱ طراح

 .رودا ناب یوج ) ۰
 او هدنفاعس رسم كد الو ء۰

 نداپاو E هدفنق ۱ لئاخ

 یزک اضق عقاو هدهفاسم قاتعاس ۲ ندهدفنق

 دهدهتفه «ییلاها ردق ۱۰۰۰ «بولوا هبصق رب
 ۲۸ = . ردراو یسهلشق و یرازاب رول روق
 یالوصحم هعاشاب كناضق نالوا ترابع ندلئابق
 .ردنرابع ندهراسو امرخ « هرود «هبرآ « یادش

 ( قادم یا نب = قاحسا ولا )| راتخم
 اعص یردب «بولوا ندنازغ ریهاشم

 یتهنس هو ترعه ییدنک «هدلاح یغی دلوا نده

 امهلوا لئا هتاورو تست هلع ءانو رک هاند

 دكلزمدنفا (هضر) نیسح ماما ادهشلادیس . ردشم

 جورخ هدنخرات ٩۵ هلبسهبعاد قلآ ینماقتنا

 رب ندهعیش لهاو ؛شعا طبض یبهفوک «بودیا

 «ننشول اوذ رمش «هلغأ وا مبا هنسيدنکر لم دا قوج

 ؛یدیزن لوح نک ینشاب كرابم كماما ترضح
 یادناموق رکسع ندیا دش یهلا راشم ترضح

 كلوب «یصاقو یبا نبا دعس نب رم نالوا شفلوب
 هلادیبع قدبا قوس رکسع هنیرزواو یصفح یلغوا

 هدوغاوو ؛شعا لتف یرلیدیز, راسو یدایز نب
 . هكمالسالها «بولواراچود «هیلبو قاشم قوج كب
 ن هللادعو رم نب هللادبع .یدا شع اارق قاب

 هو,ردنوک لام ه ( مضر ) هیفنلان دمو سابع



 ت حم 2

 هتلادبع ۰ یدراردبا لوبق ندنیدنکم ملا راشمو

 « بولوا ینیاق تنهجرت بحاص ( امهضر ) رم نب
 .یدشا جوزت یدیبع با تنب بنص یبهیشمه
 هنس قمر هدەفوك

 یوا هنرزوا ریز لب بعصم هدنخرات ۷

 - ردشعا دیهش یتسیدنک «بودیا

 : ردیصاخ

 وش «بولوا یلتشر ( كب راتخ ) یسیجرب
 :ردک: وا تیب

 ی هتفر راک زا وت قشعب مسیک نم

 یهتفد داوید رسرب شيع دیشروخ

 ۰ e ندگ درس تم و

 ( ینیسح كيب مهاربا ازریم ) یسیکیا -
 :ردکنواتب وش «بولوا یلراوزبس

 شریجګ ماد قوشب دیآیم هناتسم نانچ
 شرب ز درک ناوتن بان بارش جوم زا هک

 .رزوو ندرلینمهرب ناتسدنه ییعچوا
 وا ندننییوسنم كرداهب هلودلفصا باون كاملا
 . یدیا راو یبا «ییش بهذمو همالسا «بول

 : كوا تب وش

 نینچیا دازآ رادلد دهد یکاتو دش نوخ لد

 نینچتیا رای نانچ الد ےک نوچ مزاس هچ برای

a ۳9رب روېشم كلكوتم هفیلخ  
 .ردیسا كنبارس

 -- دما مداز شرت ِ

 1 دبع ناطل ۱ یدنف) راتخ
 «بولوا ندالع نک +هیمالسا خشم ماقم هدیناخ

 یرکیو ؛شفل وا داعصا ههلاراشم ماتم هد ۵۹

 ۱۳۹۰ «هرکص ندق دلاق هدماقم ون تدم برق هآ

 .ردشفل وا نفد هدرادکسا «بودیا تافو هدنخرات

 - دجا یدشحاشا فسو 4

 ye ناطاس 1 1 ر
 هجرتلا فن آ «بولوا ندنمالسا خیاشم یرود ناخ
 هد ۱۲۸۸ .ردیفلس كنیدنفا راتخم هداز یک

 «هرادالادمب یباوتف روما یآ ۰ «بوک هیاوتف ماقم
 لاحترا هرکص هنس چاق رو «لاصفنا هد ۹

 یرود قا ناخ دوم E ع

 یلنلدهټ «بولوا ندنسارزو ي 2
 هدنسهرادا تح كنبردب ۰ ردیلغوا تناشاب لع

<o ۴ د 
 - وا ییئامرف یردب .یدبا فرصتم هننآ قرهلوا
 ینرصتم هلاحرت «تقویندنل وا هرصاح هدهیناي «بول

 هتلود «ریارب هلبرلردارپ رکیدو هليا اشاپ یو نانلوب
 هرکص ندنلنق تباشاپ ىلع «هدهسیا رلشمتا الا
 ؛ شلردنوک هتداعسرد «قرهنل ] یرلهلک ید دلرلن و

 .ردشفل وا نفد هدنجراخ وبق بوطو

 .ارمش بافی یک نرف وا ۳

 3 0 | یراتخ

 . ردیردارب كننربما ندارمش هنو یلغوا كىشاه

 :ردندنراعشا *هلج تیب وش

 راکتا نیدخ یهدیا بوچآ میسف كقلز

 راک زور هک اب بجع یررتسوک ینوک لوا

 زدنسا رش هاشم نارا (ناٌمع د

 کتک رد هر سس | یراتخ
 یاس میکح «بولاشاب هدننامز كيهارا ناطاس

 هناتسدنه هرکص ندیهارا ناطاس .یدیا ندننارقا

 هه ٤و «تدوع هی هن نغ «بودیا رفس هنامرکهدعب و

 :ردکن وا علطموش .ردشع | تافو هداروا هدنخرات

 ارت ربنعو رکش زا تسا رتشوخ یراک زور

 ار رکتش رد .هلالو  .تشا رنع رد نشات

 ۔ ارعش رهام نارا (= ریم) ۰
 2 ِ ۳ لی

 ريم .ردیلرواشی «بولوا ندنس 2
 دالوا ۰ بولوا ید ص و دام دلراونا مداق

 مودخم ندنف رط تلنوا «هلغل وا دودعم نادنس هبونعم

 ردوا علطم وش .یدشغلوا صبلخ

 ماچ رای قاس و هنارت نزب برطم
 مارح یمتسا هتفک هک داب لالح شنوخ

 دز «بولوا ندنرلهیعاش نارا

 :ردکنوا یعابر وش .ردیل
 مدرک نارجه تنح اب هدیرع بش

 مدرک نایرکو تسد ناجو لد وا اب

 لکشم یمالخ یور وزا مديد نوچ

 مدرک ناسا دوخرب راکو مداد ناج

 .هرآ_یعمرپن هلا هفاصر هددادغب ت

 هب و لا «بولوا هلع دوس رب ھه دیس ۳

 هدلم و یرلیارس كشرارادمکح قوس لآ و
 ندنفرط هللا نیدل رصان هدنخرات ۰۷ .یدیا

 ۱ ۰ واست اف ا ا ۰ | 3

 بيها نب لفو نب ناوفص )| همرخع
 (یرهزلا یثرقلا فانم دبع نب

 | همودخ



 ل خم
 ینوک هکم حق «بولوا ندبولق ةفلؤم و ندا
 هلصولخو قدص هدمالسا هدعب و ؛شلک همالسا

 . ازم كصاقو ىنا نا دعس .ردشنل و هدنکرح

 باسناو نسمیلیخ هدننکبدلک همالسا .یدیا یسهد

 هدنسب رجه خیرات ۵ .یدیا فقاو هبرعو شیرف
 هدرونم شدم «هدلاح یفیدلوا هدنشاب ۷۱۱۰

 یراطیص هنبرازوک هدنرع رخاوا .ردشعا تافو

 .یدیشلوا

 وا ندبات تالا رج نب 2

 رارضلا ا نو | یشخغ
 ترضحو ندقدنلو هدنسازغ كورت «نکیاندنباصا

 نسب هدف یارک باعقا ال (زلم) دا لوسر
 «بودیا هیون هدر ندک دنا ثارم هفیحارا

 اشو ؛شلروکص ولخو قدص هدنمالسا دمی ایف
 دیهش هدنسهعقو هماع «بودیا امد و وزرآ یتافو

 .ردشماغل و یدمنو ؟شلوا

 تشر « بولوا ندنسارهش نارا

 سراف و 1 تأشن E ۱ ى

 فح .ردشفلو هدنتمدخ فياض ماما شک 9

 موادم هسرث رانکوک اذهمم

 یعابر وش نالوا هدنشحم مذ ینرازبق كننطو .شعا
 :ردندنرامشا *هلج

 تشر ٌهطخ نارتخد ابقخم

 دندرکیم تسم نالا نغ نوچ
 دازب رهب یرتشم ی زا

 دندرکیم تسدب نابلت دب
 نواه ندنکولم E مکی 1

Eكك خرلک یزیق كهاش  

 وش .یدبا نولاخ رب هبداو هرعاش « بولوا یزبق
 :ردندنرامشا *هلج تبع

 ار تلک اک

 ما هتفک ناشیرپ فرح ببس نیز مدوب تسم

 یخد ك ( مکیاسنلا بز ) هجرتلاةفلاس -
 : ردندیرامشا ءهلمح تب وش «بولوا یخ وعلخش

 مشچ راد زا یرذکیم راو هناکی
 تسی ون لدرد نطو بح هدید رون یا

 یدب ینآ هجورب ندنسارمش سرف | از
 : ردیصلخم كنینک ۱

 « بولوا ندنرهش مت ( دم ازریم ) ییجرب
 . ردراو ییاوود بت ص

 «بولوا مدآ رب ندبلا

 ما هتفک ناک هتخر قسمز نم

 :ردکنوا تب وش

AA O 
 هتخاب قشع مهاب اهرم هتخافو ورس لکو بیلدنع

 قمراب دیغ دیفاراپ تسه دوخ رای راپ یسکره هتشک

 ددیس ننیسح دجا دی. ) ییهکیا -
 ۴ ۶ بولوا ندنرمش اتر اتسدنه ( نيسح
 :ردکتوا تب وش . یدبا ندننارادرب زرک كماث

 الاب"یوعد دسر اریدق ورس ره
 لامت لا هملس ام ریلد اب

 - وا لرواشی ( دوم هاد ) ییعچوا -

 : ردکتوا تب وڈ «بول

 ایج رایغا رس رب یدز دادی كنس

 ۱ مدرع یدرکل زارفاس فطل نینچب

 لصالا e یسیجندرد
 اشن هدریمشک « هدلاح یفیدلوا
 : ردکنوا

 درک شوهیب ماون راتفک یابهص هثشن
 درک شوک ماب هناي, دنک ناتسماب هچنآ

 ناخنیسح دیس هلودلاسلخ ) ییعشب --

 «هدلاح ینیدلوا ندنرش ونمکآ كناتسدنه ( رداچ

 دحاو نالوا یربخآ كن ررادمکح دوا هدهتکلک

 :ردکنوا تب وم .ردشذل و هدنتمدخ كهاش ىلع

 تب و2 .ردشغا تاش

 قاج نعشد یراذعلک یکرت درب مرارق

 ینایرع غیت وریاب یناتسلبنس وسیکی

 ( یخ ریم ناخ -- باون ) یسیفتلآ -
 ۰یدیا ندنءا ما دل کلام بز روا هدناتسدنه

 : ردکنوا تی وڈ

 ار ینموچحه هدم هار برط مزیرد

 ۱۳۳51 هم دفا لد ةترسقاک

 :ردکنواتیوش «بولوایناریا یسیجندب -
 یدای ای دنیب رک ۱ اوسر ماهدیدرک نانچ
 نم یانشآ دشاب دنچ ره یناکی دنک

 دلقم اوا

 1 38 E ۱ هژودلا سلخ
 «بولوا یبجرب دا ذقنم ۳۹ نروس مکح هدنس هعلق

 . یدبا ریماو سیر رب ندرادتفا و ذوفن باما
 . «بولواتاذرب مرک .ردشق| تافو هدنخرات ۰
  یراهبحدم قوحرب هدنقح یسیدنک كنار مش یرصع

 - ردراو
 یرودیزاغناخ نامع ناطاس ۱
 هوعدلا باج ندنخاشم هاشم اباب صلخ



 اد م

 هدنناحوتف شعب كهلاراشم*یزاخ «بولوا تاذ رب

 نطوت هدنرابد نامهرق هدعب و ؛ شل و هدنراتفافر

 .یدیا شا

 هدام( اشا سلخ دعسا » 1

 ] 0 ۱ اشاب صلخ
  فسو لزویس ۲ :
 ینا ناخ 2 0 ۱ اشابصلخ

 «بولوا ندارعش و ندنسارزو یرود ناخ دیجما

 ۱۲۳۳ .یدیا یلغوا كکب لیعاسا ینیعا زوریس
 هلترازوّهنر «نکیا هدنتهح هناي ًارومأم هدنخرات

 هد ۱۲۳۸ «ناخوراص هدعبو هنلظفام زوسیفآ

 بهیهانوک قلهرا رو ؛شفلوا بص هنشلابا بلح
 بحاص راصحهرقو ادتنم «هرکص ندقدنلوا ین
 ۱۲۵۲ «هنغظفاحم دارفلب هد ۱۲۵۱ «هنراقاعس
 هنتلایا یلیا مور ًاقامتمو ناخوراص انا هدنخنرات
 هزوریس لاصفنالاب هد ۱۲۰۸ و ؛شفلوا بصن
 ملطم وش .ردشمتا تافو هداروا ۱۲۰٩ :هلتع زع

 : ردکنوا

 موشلیوس هلکیک رالک مک قشع باسح

 موشلیوس هلکیک دالک [ مک قشع باتک

 و ای

 كدیېش دیزباب ناطلس ندنراهدازبش ناخ نایلس
 :ردکن واتب وش .ردیلغوا كنیدنفارفمج یمهجاوخ

 نسغاج نیدوس نیزالیرآ نیدولوا
 نسعامرد هعردرد ناجو لد بیبط یا

 بیبط یا «كاسفاج مروس مالریا مرولوا ) ینمی
 )۰ كسعامرد همدرد ناجو لد

 یدماغلا یدزالا ماس 8

 1 « بولوا بس ور -

 تفالخ .یدیا ییقن كدزا ی هدهفوک . رددودعم

 هدننفصو : ٤ شلوا یسلاو ناهفصا هدیوضت ص باثج

 یار دزا «بوللو هدنتیعم كبلاراشم ترضح

 وا ) نالوا یحاص ریسو رابخا .ردشنل و لماح و

 بحاص ( فنخ لب دعس نب يج نر طول فنخ
 .ردندندانحا تلیهجرت

 ناتسدنه (یربعشک هاش ىلع ا 8

 یسهطخ دوا «بولوا ندنسارعش کب

 كهاش ىلع دجاو نالوا یریخا كنررادمکح

SN ادم 

 تامل نغو دناصق .ردشنل و مد هت کاک هدنتمدخ

 .ردمقنم هیقیدب یلاوود یواح ینراشا راسو
 -دودکن وا علطم وش

 دنا هتشون رضحم وچ زا ناکتشک زا

 دنا هتشون رتفد رس نم مان هک ادرد

 - ار شین اغع یرعه نرف ىج وا یادم
 «بولوا ندنابهایس *ءصزو ندنس

 نما لالا تي هدلوسناتسا هدنلاح رخاوا

 :ردکن وا تیب وش
 لک یار انچ دلیمهمقچ میت
 لکد شاق كلا هدنتسوا ردیخ رات زطس

 كنك جوا ندنسارعش

 :ودج

 .یدشل وا

 یادم

 ؟یدعس ج (قداص د ازریم) ییجرب

 «بولوا ندناسن كڼوناب هراتس یمهعرک كن زاررش
 دارم ىلع ب ناو یسلاو رول ربخ «هلتلحر هناتسدنه

 هراهز" اح سف آ هدناب اقم یجحدمو ؛شغا باستا هناخ

 :ردکن وا عاطم وش .یدیا شل وا لئان

 ناحر و هلال یاشا یارب رعس
 نانعغاب یوسب متوش نسوت دیشک

 ۳ وا ین ادمه (یردج *یمادم) یسیونکیا -

 .یدشٌعا تلحر هناتسدنه هدننامز هاش ربکا «بول

 :ردک: وا تب وش

 دش اع یاور قشاع نون تسلاد یع

 نمد, قشاع و قشع داتسا منم

 :ردکن وا

 دش مسم

 دشکیم مرا زورهاک حشاد یراظتنا
 دشکیم مراظتنا و راي تسینادیپ هکهو

 ی
 “4 كيەسورو و دنف حس رھ 5

 كنب زفروک كلك قرهلوا هدنسبب یف لاعث هرتمولک
 هلکساو هبصق رب هدنسي هراق كبور زوو هدناخدم

 هراس و مور یروصقو ملسم ی ۲۰۰۰ «بولوا

 ۰۰ «هرزوا قلوا
 هيد ڈر ۱ ؛یسهسردم ۱ «یناسلک ۲ «ینهیکت ۱

 ۲ «یناخ ۷ « یتکم مور ۸ هما نا ۲٩ و

 اکیا ۲ «یسهناخناب ۱۰ «یماج ۲ «یسهناخ رفاسم

 «یلاکد ۱:۳ «یسهزاغم ٩۱ «ییمرکد ۲ «یسه

 هک را هربسم ازف حرف هدنفا رطا و یروص لزوک

 « ینیرش عماج ۸ «یسلاها 2۹



۴ 
 .ردراو یرهبن روتسم هلبراجافآ نوتزو توطو
 هروکذ م رهش «بولوا یمهلکسا هعاشاب كټ هسورپ
 طور هلیطخ لول ریمد ربو هلبا هسوش رب لزوک

 كطخروکذ م «بولوا كاشيا یلبخ یتراجت «هلغلوا

 یطبر هنیراوب ریمد یلوطانآ هلبدیدع هیرپا
 . همش ینجهترا یهبراجم تیمها تایهنادم «هدنلاح

 مسا «بولوا هبصق رب کسا كپ هینادم ۰ ردزس

 یرهبارخ شمب وب هک «یدیا ( ایلریم ) یعیدق
 ایم رو کم زودوچوم تارا کیت
 بیایف یش! نالوا یربخا رادمکح تیهنودک ام

 سیسأت ندیکی هدسب «قرهنلوا بیرخت ندنفرط
 كبيلص لها .یدشفلوا همش ( ایمایآ ) قرهللوا
 ییدعش «بونلوا هی (هناتنوم) دک هنیلا

 یزاف ناخروا ناطلس . ردذوخأم ندنو یمسا

 .ردشفلوا حف ندنباج

 سف ًابونج «كلک ترش یساضق هینادم-
 "ال اش هلب رااضق حل ام هدب اض ‹ جل اخجمو هسورب

 «بولوا دودح هلزفروک كلکو یزیکد همم یغد

 هیحان رب قم هباضق وب یخد یسهطا ىلع ریما
 لهیحان هیلرتو یلع ریما روک ذم .رویدیا لیکشت
 یسلاها ۲۰ ۱۱: «بولوا یواح یههرق ۱۸ ریارب

 یروصفو ملسم یس ۱: ۲۸۷ در و هک «ردراو

 و نالوا دتع هجو لحاس ییضارا .ردمور

 هلرلهب هرص رب نانلو روتسم هلنامورزم و راجعثا
 «بولوا ترابع ندررب زود یهدنتلآ دارلنو

 نویز یتالوصحم یجنرب كا .ردتبنم كب یغاریوط
 لک ER اتو هلو سا هبولوا تیط ها
 اضق .ردلوبقم كب ییغاب نوتبز نانلوا جارخا
 فرص «بونلو هگتسدو هنانکیا ۵۰ هدنلخاد

 راشاف راسو كهعشود یشیراق هلقومایو ندکیا

 ؛رادواچ «هرآ «یادفب :ینالوصحم راس .دلساپ
 كرا هويم و هزبس و ماسیس «نتک «رصم «فالوب

 هلوساتسا ؛بولوارومشم ینافوص .ردنرابعندنعاوم|

 «بولوا قوچ ید یرلغاب .روللوا لقن هلتیلک
 ۲۰ هداضف لخاد .رداوبقم كب ینارثو یوزوا

 .رددوجوم هناخغاب ٤٥ و اسلک ۹ «عماج

 و توتحت درگ ۲۰ كدادغب ] .۶

 و هدنسق ۱ نادم

 کسا هدن رق لحم ییدنکود هلحد كليد قرهلوا

A 

۲ ۳ 

 رد م

 نارا هدننامز ناساساسو نایناکشا «بولوا رهش رب

 یمسا لصا كلوب .یدبا یاب قاشبق كاتلود
 (هیقفلس) هدنلاصنا «بولوا (01۵:1010۳) نوفسیط

 ره نام ندناربا كولمو «یدبا راو یئد یرهش

 «ندنکیدشبا هوالع هلع رب هجضرآ هربش یرب
 هيم ( نیادم) هلیسهنیص مج ندنفرط رلبرع
 تفالخو هدیرعه لاس یجن ۱۰ نادم .ردشفلوا

 .رط (هضر) صاقو یبا نا دعس هدیقوراف بانج
 هدعب و هرصب و هفوکهدهرص وا «قرهنلوا 3 ندنف

 نادم «هلفذلوا سیسأت طساو ندنفرط جاجح

 لاقتنا هرارمش یکی و یبیلاها «بوشود ندتیما
 دادنب ندنیاج روصنم رذمج وا تیاهنو ؛شغعا
 25 كئادم نالو بارخ «هدنفیدنلوا سیسأت
 قفلوا لامعتسا هدنسان دارن کی و یضاقا

 یراهارخ مفاط رب اذه عم .ردشفلوا لقن هرزوا

 (یرسکقاط) صوصخایلع «بولوا دوجوم مویلا
 هدنلخادو کرم لاو مسج نالوافورعم هلک د

 .ردنربع رظن بلاج یراهنارو كنبارس ناورشون
 ارش لناثع نرق یحن وا

 A ES ست ۱ توت

 هقکو ؛ شا تموادم هنسرد یدنفا دوعسلاوا

 . یدیا شفلوب ییضاق هیهانوک و
 :ردکنوا

 هدک اخ ملاح رهم یا بوروک نشقن كيلعت

 ۳ الف ول هام یدک لعت رب ندقوع

 5۴ درد تات دنه ( 5

AS ۰ ۳ 14 ۱ e 
 ۱۰ 4٩ كیابعو هدنسب بونج هرتمولک ۸

 ضرع ۱۳۳۸۹ ۰ هدنسییونج قرش هرتمولک

  ربش رب هدیقره لوط ۷۷۳۰0۳۳۷۳ هل ا
 1 هرادا زیلکنا كنسهعساو ةعطق ناتسدنه «بولوا

 كا نمی تنبرپ ندهرئاد جوا ینیدنلوب مسقنم هنس
 تاتسدنه هعسوف ترنک .رد زکر هككنسیونج

 راو ییلاها ۵۲ ۵۱۸ «بولوا یرهش یصچوا

  ةحاسمو هرتمولیک ه یکاو ۱۳ یو كربث .رد

 سراب نام «بولوا هرتمولیک عبرم ۷۰ یسهیعطس

 کربن ( ماوک) لاتآ ندنچیا ۰ ردشینکر دق
 عا مق یهدنتهج لاعش «بورآ «ییا یرہش

 -راچ «بولوا نوکسم هلرابلرپو « ردهدعدق زرط



۲ 

 و هبراجت تالماعم هلرهقابو نایل و رازابو یش

 هسیا یسونح مق .رد,دعق وب یاسسوم هفارص

 «یرلق اقوسزودوشینک «بولوا هرزوا دیدجزرط

 و « ردراو یرلهاکح رفت هل رل هحاپ و نادم عساو

 ولیک ۳۸ .ردهدنو یخد هير رتاود هلا هعلق

 یا . ردراو ید یرانف ر هدنعافترا هرتم

 تاناویحر لکم هدنرب «پولوا یخد یسهغاب تانابن
 رب راتوط یر نونفلاراد . رویناو یخد یقاط
 هسیفن میانص « هق رش هتسلاا «هس دنه ؛بطو یتکم ۱

 هیقرشٌهنسلا «یسهزوم «ییملعلارادییآ «یرلبتکم

 عماوج هل رل هناا ددعتم « یسهناخد صر « قمج

 كجوږ هدنجراخ كرېش .ردراو یرلاسیلکو هفرش
 و ؛شلجآ لودج رب هدنرنیب ؛بونلو لوک ییا
 هرهث ندرلن ون « بولوا یرلطالتخا ید هلا رهن

 یردق ۱۰۰۰۰ كنسیلاها .ردشلدیقآ ىد وص

 اهد قوچ امدقم یسهلسم ءلاهآ «بولوا لسم
 هن. رلف رط چا كناتسدنه .ردشعا ید «نکیآ هداز

 . ردراو هدیلعخ لو ریمد جافرب رولوا دتع

 اوروآ «نکیآ یرلیا كپ یتعنص تاجوسنم ندیکسا
 .ردشمایتدن «بویمهدیا تباقر یثراق هنرهقراف

 «هوهق : یناجارخا هجعلشاب ؛بولوا ثاشیا فی یتراجت

 « قوماپ ۰ یاونا تبایوو غاب « تیوبچ «رکش
 لدتعم ةبشن یساوه .ردنرابع قدهراسو تارا

 .هدنرهدارهجرد ۲۰ نیشیق و ۳6 نزاب «بولوا
 لیفاا ءاد هلرلقل هتسخ كحجو هراوق قحن آ ؛رد

 ۱۰۳۸ ۰ ردنا روهظ هنسره نام قلع نیکسمو

 كج وک کا هنیلا ك رازیلکن !هدنسپ دالیم خیرات 1

 ی

je 0: 

 ند (سرادم) ابو (هسردم) یک .یدبا هصق رب

 - ردن ونظم یغیدلوا طاغ

Présidance de ( یسهرادا 
 .اداتح تایهرتلکنا 6( 5 ساردم

 مسقنم ثكنسهعساو ًهعطق ناتسدنه نانلو هدنسهر

 هبش دنه « بولوا یر كلەرئاد ج وا یییدلوا ۱

 كنسقرش لحاس و لادن وج مق كنس هر زج

 رد م ۰:۳۹

 طاح هلزکد ندتهج چ وا .ردنرابع ندنمظعا مىق

 لحاسهدنزفروک هلاکنب ینمی هدنتهج قرش «بولوا

 یو ۰ قرهقیچ ردنهبلاعش ضرع ۲۰۳ هبخوت
 هدنتهج برف « هدلاح ینیدلوا هرتمرا بک ۱

 یراتو ندیلاعش ضرع ۱:۳ هدناع رحم یی

 . ردنرابع ندهرتمولبک ۹ یو ‹ بویقیج

 ( اسیروا ) ثكنسهرادا هتکذک هدنتهج قرش الاعش
 هدبیق یابهتنمو « هلبا هیطسو تالااو هلیسهطخ

 هلمتلابا( هرانک ) كنسهرادا یابع هدننرت لحاس

 انشنرک هدهبطسو تهح «هدلاح یینیدلوا دود

 دارم یره ( هرداهب اکز و ( میا کواو هلیغامرا

 .ردشلرآ ندنساکلا یبهیمالسا تلود ماظن هلیس

 ام ساردم ندفرطره ناهو هدناخاد دودح و

 هیهسنارف و قاود روسیم «قرءهلوا طاع هلیکل

 هرینصهزاتم تاموکحشمب هلرب قفوا یا رب عبا

 هیلرغ بونج ندیقرش لاعش . روینلو یخد
 کا هدنلحم شینک كا و ۱۰۲۹ یمظعا لوط

 ناکنا هیرغوط ند یضوط . ردهرتمولک ٤

 یس هيس ةحاسم كنبرارپ نالوا مبات هنسهرادا
on %4هللا هرتلکنا « بولوا هرتم ولیک عب رص  

 بدل نالوا رقعم - ردکوس ندنع و هدنالربا

 غلاب هبینک ۳۰ 2۳۰ 44۰ یسیلاها ربارب هلبریازج
 مزاتمتاموکح نالو هدنلخاد یدوادح < رولوا

 ولیکم بم ۲۸۱۱۷۷ یسهیعطس حاسم یغد تل
 .ردیشک ۳ ۲۲۹۱۸۸ یسلاها و هرتم

 رب مفتسو قاغاط هج دلوا یسهرادا ساردم

 -راوج یابع ات ًایزاوتم هنسیبرغ لحاس «بولوا رب
 نانازوا هبوب یلحاس رابیلم نوتب و نلک ندنرا
 هدنتهجقرش «یک ینیدنلو یابج*هلسلس تاک ی رض

 رلغاط هرص رب نانلوا دای هلیمسا تاک قرش یخد

 دكروسیم « قرهنازوا یرفوط ه«یبرغ بونج

 اچ ( یریکلین ) نانلول هدنبرق یسهیونج دودح
 روک ذم هیلع ءانو ؛ ریشلرب هلسلسکیا وب هدنل
 یوکو دكنلادح یسهراداساردم یرلغاط یریکاس



 رد م

 یریکلت ۰ ردیرب كسکوب كا «بولوا هدنلاح
 كانغاط ( ابادد ) نالوا یعفترس كا كنلابج
 كلهرتم ۲۰۰۰ « بۆلوا یعافترا هرتم ۲۳
 یبرف .ردراو یخدیغاطشب رکید زوامت ینءافترا
 و ۱۷۰ یسهورذ کو دلا كنسهلسلس تاک

 هرتم ۱4۹۰ یکسکو كا هدكنلابج تاک قرش

 (یداواح) ندنسهلسلس تاک قرش .ردهدنعافترا

 هقرش « بولیرآ لوف کیا هلبرلسا (یاراویش) و
 یی هاست تاکی رض « یکینیدنازوا یرضوط

 هلسلس ( روقناوارت ) هدتماقتسا وا هن یخد هد

 ردق هنسیونج یاپندم كڼاتسدنه « بونازوا یس

 هدنسهرآا نسهلسلس تاک ییا .رولوا لصاو

 ر هدنسهزآ رامافترا. تلهرتم ٩۰۰ ها ۳۰ ۰

 اا ساردمو ینتلود روسیم «بونلوم هلبای

 لحاس یبهلسلع تاکی رغ .ردیواح ینغامس ۲

 « هقبدنازوا یرضوط هبونج « بولوا هدنبرق
 لحاسهلرلغاط هدتهحوا «ندن کی دتبا دعات ندلحاس

 یرلغاطتاک قرش .رونو رلهوواعساو مداد و

 ندنرلربرب «بویقا لیکشت هلسلسرب ېک تاک یبرغ
 رب هدنرلهرآ «هلغا وا تا رقم ندرلغاط هرصر یربآ ,

 یبیف رلنوم هک« روینلوت یرلیداو كرابنا قوچ
 هدعب و ییسهرص تاک قرشو ینهلاب «كرهلک ندناک

 . رلرنیا ه«قرش لحاس هللا اوراو قش یراهووا
 یرثکآ «بولوا قوچ كپیراہنا كنسهراداساردم

 یبرغ « راراقآ هقرش ندبغ هرزوا روک ذم هجو
 هنامع رح دكرهنا ندنرلکتا یرغ كنس هلسلس تاک

 كپ یرلارجم «هدهسیا قوچ یخد یرابنا نایکود
 كټ هعساو تکامو .ردهدنلاح لیس یرثک او هصیق

 یرواک و انشیرک «یروادوک یراقامربا كوب كلا
 هلبفرطیغاشآ زکلای كلنسارحم كنسيجترب «بولوا
 ییعکیا «یکی نیدنلو هدنسهرادا ساردم یصنم

 «لیکشتلادعب ینسهیلاعث دودح هدهفاسملبخ یخد

Etهدنجما یبضارا كبهرادا نوتسب هدرب ا  

 یراقو كنسارجم و یمبانمهسیا كنسي وا «راق آ

 مق <« هدهسیا هدنغاروط قلود رویم یعق
 یعنکیآ ةه ردهدنلخاد یسهرتاد ساردم یمظعا

 رد م ۰)»

 یرلارحم یرواک هللا انشیرک ندراهنا کءهدهجرد
 یررجن ( رالپ ) هلبا ( رانب ) نانلو هدنسهرآ
  ثروم یدادس یخد هدهجرد یهچوا «بولوا

 | ما هانشیرک . روینلو رانا قوچ رب لالم
 نارآ یهبلاعت دودح هدفاسم یلبخو نالوا

 راا ناباش هرک ذ یخد یرپ ( هرداپ اکو )

 . ردند هیظع

 جا « بولوا عبا هعانتراو ضرع یباوه
 هیز اهد قرف یهدنسهرآ شیق هلبا زاب هدنرلفرط
 نانلوبهدهلمایوهدیل اعش ضرع ۱۵۳۹" الثم .ردهد

 .هیطسو جرد كن هرارملانازبم هدنرپن ( یرالب )
 درک . رد ۲۳ هدا نوناکو ۲۸ هدزوع ی

 قرف وب هکدلنبا یرفوط هلحاودا كرکو هونج
 قاصص كییساوه هرزواتیمو۶# هدلاح ره .ریلاز آ
 راس و هدنرزوا یلابج یریکاس زکلاب «بولوا
 ۰ رووروس مکحراہ رب یدمرس هدرلغاط عفت

 «هلغلوا عنام هنلولح كلرلطولب رلغاط کهدنف رط یکیآ
 « بولوا كريس و زآ یرارونای كنسهلاب یلخاد
 ۔ارا یتسو عج ییروص روما یربندهوا یلاما
 رادسو رادنب لمکم «هرزوا كا لامعتسا هدیض

 هسیاكرابیلم ینهی كنسهیرف لحاوس .ردرلشعا

 للتدشكب یراهنوطرفو هروو قوجكب یرارومنا
 زآ لدنو « هدكنسهقرث لحاوس « یکینیدلوا

 هلینرثک كرارومتاب هدلحاوس .ردقوچ هنب «هدهسیا
 هلاح رب یقجهیم هنلوا لمحت یباوه یادش كترارح
 للع رتاسو كمعج « هرلوق هلرلهتص یلتبون .رایوق
 یرلعوم روما اکا «بویلوا كيسک ا هیراس
  یخد الغو طع هعفد شءبو ؛ردنا روهظ هعبیقع

 ِ .رولوا بجوم ین.هیلک تافل «بولوا مضنم
 یهدنسهبقرش لحاوس صوصخ یهو یرلهووا

 یرلکدتا ماسقناو هل رلهبل اد درابا راهووا عساو

 هلیسهطساو رالودج یهدنرلهرآ هلرللوق زسباسح
 ید یرافاروط «قرهنلوا اورا و قس لزوک

 ك «هلغلوا لکشتم ندهبرتا یرلکدکود كراہنا

 زا یروشاب «یخد درهای «یک یرلقدلوا تبنم
 ىلشاإب كا .ردتبنم كب یغاریوط «هدلاح یغیدلوا
 «تیویچ «رکش «هوبق «قوماب «جنرب :یلالوصحم
 «امرخ «یرادو ه رآ هدرارب كسکوت ؛رب» «یاچ

 ندنعاوناكرلءویم رئاسو یزوج هقوق «یدنه رمت



SEAN ۹۲رز ان هات کا ی ور  

 رد م ۶۱ ردم

 .هعدقتدام كدنهراساهارب .ردراو یراهند بتک | هرئاسو یزام « غم «تورارآ «نیجراد ر 1
 یراجثا رادتيق كلا ردق ه ره . رونلو ید
 اتع تاموکح رکیدو هدروسیم یرلن امروا یواح

 یغد هدنسضارا یسهرادا ساردم «هدهسیا هدهژز |
 «سونآ «لادنص «بونلو رلنامروا شینک كی

 دراعثا رارا هنلزوفنامو هتسارکو یرلجاخآ كت

 .رونلوب یعاونا
 «یزوکوا ناب «لیف «بولوا كرتشم هلبرافرط
 لرهز ۰ ردنرابع ندهراس و نالیف «نادکرک

 . هیلها تاناویح .ردفوج هدیلارشح راس هلبرانالس

 ۸ «بولوا نوبق و ریفیص یرلیلثک كلا كنس
 یرلنویق برق هنویلم ۷ و ریفیص زواجتم یفویلم
 . ردشغا نادب یلیخ یبنح كنم رت ۲ .ردراو

 ندنسهعدق “لاها كدنه الماك لاه ییلاما
 «بولوا بوسنم هنتیسنج ( دیوارد ) نالوا هلاق
 هدنتمح قرش لاعش :ردعقنم هموق ۵ هیعلشاب

 غلاب هنویام ۱۲ یسوف «بونلو یموق (رکولت)
 ترابع ندنویلم ۱۰ هدنفرط قرش ابونج ؛رولوا

 کہ دیبرغ لحاس ؛روینلو یوق (لمات) نالوا "
 ییلاها كرار یهدندودح روسیم هلیسهطخ هرانک ۰

 ؛رویدیا لیکشت موق رب هګربآ هلیسا ( یرانک)
 موق رب هلیمان (مالبالم) غلاب هنویلم ۲ ۽ هدرابیلم
 ساردم هسیایسیعشب كن هروک ذم ماوقا ؛روینلو

 نالوا تراع ندنشک ۷۹ ۰. ۰و نکأس هدنربش

 یامتنمفیهرادا ادعام ندرلن و .ردیموق ( ولو )
 هدندو دح یسهطخ هسیروا و هدنسقرش لاعش

 هدرلغاط ضعب « بوئلیوس ناسل رب هلیمسا ( هروا )

 ضەب ملکتم هلرلناسل صوصخم هنیرایدنک یخد

 نایدیوارد یسهلج كراناسلوت .ردراو هریغص ماوقا
 .اشمو تبسانم هدنرلنیب «بولوا بوسنم هنسهمز
 یرادقم زاو اهارب یرنک | هعهذم . ردراو تم

 یرادتمربو نس یرثک | «بولوا میت هند ادو

 مرابو ناسم بی رق هنویلم کیا «هرزوا قلوا یمیش
 لاها ۰ ردراو یخد یلاها نابتسرخ ردق نویلم 1

 یناراوبیع هدیشاطرب ویلرب یقاطرب كنس هيمالسا
 لاپوروآ یغوچ كران ایتسرخ . ندندندالوا راتاتو _

 یروطس و فارس شمخ هدنه ندیکسا یزآ رو

 شم هدنرلناسل یول و یابرس كرلنو «بولوا

 را دل دنه یس هشحو تاناومح

 .ردعسقنم هفونص هرزوا یس

 نوش و ناقج هلبتفو هدنتمح و تیاتسدنه

 نالو ترهش هلم ا كرارهش یرلفدقبج هدلاع

 هیلحم عیانص «بولوا لطعم یدعش یعاوا كيهشقا

 هلرلیش ضعب یهعوا ندنجاف آ لادنص هلیشید لیف
 یجارخاقارو مور ندهرتاسو ځو ندنشماقرکش

 ۔وا كاشیا یلبخ یفراجم .ردنرابع ندنائزح یک

 ملام ردقه هجرد رب یادتف نايل ردقره بول

 لرلودج و راه ام هاتوا *هدهنرولزا
 هرلهلکسا تیهللخاد تالوصحم یرثک دلرالو رمد

 . رویدیا تمدخ قوچ هنسلر دنا
 ات هنسیموص ؟یلاو ناتسدنه نوت تکلم

 .ادناموق رکسع «پولوا هدنسهرادا رز كنيلاو رب
 اساسا ر کرم ندر ودام کام یا هن

 كعد تلابا ر كوس یر ره .ردراو هدیسهر

 قاس ره « بولوا مقنم هغاخس ۲۱ نالوا

 تیاهنو ٥۰ هیحان رهو ندرلهیحان ددعتم
 ۔ردبکےم ندهیرق

 هروتم دم (نار دما دوجا
۳ E ك 2 J ۱ ناردم 

 رڪ هداروا دا مدنفا (ملص) هللا لوسر ترضح

 .ردراو یرلغرش

 يحب یشاطکشب ندخاشم 2

 هنضهدام < ( --یئاطکشب ) یدشا یجب » ]

 [. هلروب تەجارص
 93 یادت یر یددم

 دک ها

 دش نوخ رپ دوب هک لد ره ون راک زورب

 دش نودرک بص تمیتو یدرک ون حس

 هدنغاځس ی وب كنت الو یلومطسف ۰

 تا هرتسولک 4 رر دم

 ۵۰۰۰ «بولوا هبصف ر یزک اضق هدنسدب رغ

 هبدادعاو ههدشر «یفیرش عماج ۲ «یسلاها ردق

 . ردراو یراهبوازو هبرت ددعتم و یرلبتکم
 ًبونج «هحزودولو سف "الاعثیساضق ینردم

 یخد اب رغ «هلتالو هرقآ قرش «هلب رااضق كنب وک

 ندهرق ۱:۲ اضف .رددودحم هلیغلفرصتم دیمزا

۳۹۹ 

a 
 وس



 ل
 یس هل «بولوا یشک ۲۰ ۰۱۱ یبیلاها ۳

 روا « بولوا یلهرام یسضارا . ردکرتو

 یشیر,ولا ههتسارک یرلجافآ و « ردقوج یا
 یغاربوط . رونلوا جارخا هتسارک یلیخ «بولوا

 «هرآ «یادنب : ینالوصحم « بولوا تبنم
 | «یراد «ثكجرم «دوخن «قاجرو «رصم «یالو
 .ابع ندنعاونا كرلهویمو هزبس هللا هراسو نونفآ
 قاتب ندقوماب «میلک «یلاخ : هم میانص .ردتر
 هزب كاکاموک «كلهعشود «هجالا «ریکشب «یننشراچ
 ندنلامارلیش یکیسیناوآ ریقاب راسو ینمرکد هوهق

 یمهبلهاتاناوبح رتاسو نوبقو یرلاوم . ردترابع
 ٤ هداضق نورد ۰ ردروهشمیرینب «بولوا قوح

 رو هدشر ر ۰ هسردم ۱۰ «دصم ۳ ؛ عماج

 ٩ GUA OE کم نایبص ۱۵٩ هللا هئادتنا

 ه « رازخ 4۸ « نمرکد ۰۲ ۰ ماج ۳ « ناکد

 .رددوجوم یوص ندعم رب هلا لبا ۳ و نورف

 فراصم و ۱۲۰۰۰ یسهونس تادراو تناضق

 .ردهدنرهدار اريل eos یس هنا

 دهرتلکنا ( Maidstone ) ۱ و

 بونج هرتهولیک ۵ ٤ كنهردنول ] دد
 1 تفدب ) هدنرزوا یرپ ( یاودم ) و هدنسق رث

 .اها ۲۹۰۰۰ «بولوا رهشر یزکرم كنفلتنوق
 .هقرباف دفاک «یرلهاخریمد «یمهینیا لزوک «یسیل
 . ردراو ینراجت كشیاو یر

eبا رازج سفن كربازح (60۵») ۱  
 ولیک ۷۰ كنب رپش رازحو هدنعل

 هبصق رب هدر رب عفترص و :هدنسیپ یفبونج هرتم
 هلرلغاب هدنرراوج و ییلاها 2۸51۰ «بولوا

 .ردراو ینالوصح یادنبو زاعوق شوق روهشم
 دنو ۰

 WERT EF ۱ هب وفدم
 هلا یلاعت ضرع ۷

 كنءدقرهش ( سود ) «بولوا هبرق
 .ردرورشم هلنغأ و هدنرزوا

Métélin , 5۲ 11۵9و  

 ی بوس ەە لرطان 1 :یللدم

 قاس رب یتعل۰ ۳ دف رحم رازح «بولوا

 | كەر زج لصا .رو دیا لک

 تی هب نالوا یزک م یللدم دوخاب یقییلته «بولوا
۳ 

 3و

۱ 

 ۱ ر هدقرش لوط ی

 | یرهمارخ

 ردرو"سم هل لاع ۱

1 ۰ 

 ۱ رع هرتمولک زآ اهدو زکس ید 3 .ردەدمناو

 ی ۱۳۷۱۲ درنو هک «ردنشک

 ۰ ردروتسم هل راج اَ آ مج یلشی ر ولا هتسهتسارک

 ل د م

 قالطا هبهطآ مسا وه یدعش «هدلاح ینیدلوا یا
 هلساتعم « هعلق » ریل هسیا هب هبصق « بول وا

 ..وا ۱۳92 ینبروک دم رازج لرد ( ورتساق )
 +°۹ . روبنلود هدنلخاد یزفروک دیمردا «بول |

 .کبدشا قشینسیونج مق یضورفم طخ ۳۳
 ندنس هتروا ناهیئد یطخ قرثلوط 4°

 لوط نالوا «یلونج قرش ندیلاع برغ .ر

 « بولوا هرتمولیک ه هیمظعا شرع و ۷ 4 یمطعا
  اهاو هرتمولیک بم ۳۵۰۰ ییهعطس ةحاسم

 ۱۰۷ ۲۸۳ راز هلیسهریغمرازج ( هدنول ) یسیل

 « كرتو
 ی ۱۰ «یلبیارسا ی ۰

 ثلثمرب مظتنمیف یلکش .ردمور یروصقو ینمرا

 ر.راط هدنلحاس یلرف بونج « بولوا هدننروص

 لا د دار هیلشین هک نیکو قرهالشاب ندزافو

 زفروکرب نوزوا هلیعسا ( یفولاق ) یرغوط هبقرش
 .ربزآ هسقیواسم یا یک هبکم یبهطآ و «ینازوا
 هاچ وک اهد کا هدلکشوا هنب هدناحاسقرث بونج

 یرغوط هبیبرغلاعش زفروکرب رکید هلبسا ( ارب )
 یهدنسهرآ قرشلحاس هبفرطا تنوع «بوتازوا
 هروینلو یسهبصق یللدم نالوا یزکم هدخزرب

 برغ ندیلاعت قرش یرب «بواوا قاغاط یسیضار
 کیا رینازوا هوب قرش لحاس یرکیدو هبیفونج
 نانلو هدنتهج بونج . ردراو یراغاط هرص

 د(سونیتبل) یهدلاعشو ٩۳۸ كنغاط (سوبیلوا)
 تم ۵۲ هدكیهن رب یهدناهج برف ۸

 لانس یرلغاط یهدنتجبرغ .ردراو یعافترا

 «ثكلوتق ى ۱

 .مساوو مالغاص یرازفروک ارب و یفولاق روک ذم
 ماط رب ییخدم انس «هدرلهسیا نايل رر

 (وویلوم)یخد هدنسال امش لحاس .رددودسم هژراق

 هدجرد یعنکیا - ردراو نايل رب لزوک هه لما

 هدنسبرغ لحاسو یللدم هدنسیقرثلحاس قرهلوا
 اوس .روینلاو یوق جافر رکید هلرلناو یرفیص
 ص «بونلو رلق> هطا یلاخ ماطرب هدنفا رطا لح

 2 فرغ لحاس یر كوس دكا ۰

 هرتموایک ۱ 6 یمارحم «بولوا ( سیدالوو ) شا
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1 

5 

1 

1 

1 

 یساوه .راغای راق |

 ِ نه دف ریش ۳ قانیو ۱

 ۰ بوقیجیئد یغیلاب هبل دراص ردق هق ©> ٩۰

 « بولوا یه هدنلحم ییا .ردلوبقم تپ ینج |
 | چاق ذرت هلمس هسا دعم هایم ددعتم .راتح زوط لح

 قح «بو دیا تیاذک هەی | ۳

 , ONTزی ۱۳ ی ۳۷5

 ها

 هدرا كوص و كلاو لدتعم نیشیق یساوه

iراک زور لم یخد ینرارح دزاب «بولوا فیطل كم - 

 هنر هیت كرلغاط ی

 ةنمزا ییادفب «بولوا تبنم كپ یغاریوط .ردزآ

 5 .رونلوا لر دعت لبر

 یڅد یوزوا « یک ینیدلوا روهشم یر ندهعدق ۱

 .هعدقةنمزا بارش نالسا «بولوا ذیذل كبو قوح

 -ردساتی هنب «هدهسیا لکد بسانتم هلترهش یهد |

 نوتیز .رولوالصاح موزوا ولک نوبلم ٤ یونس "
 یر كا ك هر زج ید 1

 یلتبلکو ؛رولوآ غلاب هبولیکن و یلء ۲۰ ,یوئس ا

 ولیک نویلم ۳ یونس .رونلوا جارخا یغاب نوتبز

 .رولوالصاح یغد ریجنا وایک نویلم ۱ «طومالپ

 هلیعاونا هزبسو هویم رئاسو نوهل «لاقترو «مداب

 راسو یراد « رصم «رادواح «هبرآ رادقم لیخ ۱

 ج «نویق .رینلآ یخد تابوبج _

 ۰ بولوا ندشالوصحم

 1 تا « ریغیص <

 وا قوح هدیهلها انار ریاسو بک «رتسا

 روپشم هلیکلک وک ثكن_هثح هدنرلنامروا «بول]

 و هدنلاح هلاصو یثحو یر یللدم نالوا
 - رونلوا جارخا و ذخا ندنفرط یاهاو «رونل "

 قوچ هدیرلناوسیح وآ راس هلبا كييکو هجهرق
 یفولاق .ردقول یسهرضم ةبشحو تاناویح «بولوا _

 ۳ میانص .ردیلترتک کپ قبلاب هدرارهن هلبزفروک
 قلغاد «كلبحصم رکد «یلامعا نوءاص هلا بارشو غاب

 یس ٩۷ ۰ هدهرزح «بولوا ترابع ندهزاسو /

 ؛هناخابد ۱4 «هناخن ۲۹۷۰هرزوا كاشیا هلراخخ

 رب شلچج ۲ ًاریخاو نمرکد ۲۰۸ «هناخواص ۲ 1

 روا اکوب .ردراو یهر اق ديرو هلغوط کیا ۱

 یونس

i ۳ 

 .هراج هام «بولوا یخد یربن چاقرب رك نالوا

 ۰ ردلوب یس ۱

 شلجآ یخد راهداج شیپ |

۱ 

 | تایایتحا اوج ید هرم هخذ .ردراو ید یسهجلیا

 ید یادم رادقم رب

 6 طومالب 6 نواص ما « هدهسروالوا لاخدا

 م هنتالاځخدا اا ۱ ۱ هلذرامو نايتس 2

 و د م
 ۔اخداو ٩۰ یتاحارخا یونس «بودبا لباقت ةدايز

 . ردهدنرهدار شورف نوبلم ۰ یال

 .ردسرق هشورغ نویلع ۸ یهونس

 و ۲۹۸ ۰ + ‹كرە هلا ندلا هزبزج و

HVهانمالسالها برع ًاتقوم هدنس هب ریه راو  

 ناطاس ا هد ۸٩5 تیاهنو ؛ شیک هلطبض
 كلام يمض « قرهنلوا حف ندنبناج ینا ناخ دم
 ناسا هکرت یسهیمالسا “لاها .ردشلوا هنافع
 . رار دملکتم

Mételin, Mitylènseفنا )  

 نالوا نا كەر زج اب یللدم

 كټ هرزج «بولواهلکساو هبصت ر یزک م كغاعس
 عقاو هدنکتا یلاعش فل هبت رب و هدنسیقرث لحاس

 هدنرزوا كټ هبت «یسیلاها ۲۰ ۰۰۰ «هدلاح یفیدلوا

 دلرلیک كچوک زکلای ۰ یسهملن رب لاق ندرازونج
 یمتخر رب لزوک «ینال یکیا دعاسم هنسمریک

 هنسهیمالسا *یلاها «یساسیلک ۷ «ینیرشعماج ٤

 دادا انار هلا روک ذ ییاو هیدشر رب صوصخم

 هاناو روک ذو هیدشر ر صوصخ هرلمور «یسهم
 و لوناتسا هیحلشایو یتکم هئادتبا ۷ صوصخ

 اق ندیکسا ۰ ردراو یتراجت كاشیا هلبا ریمزا
 e زود «هدهسیا مظتنم ریغو راط یرافاقوس

 هیبا قاط رب لزرکو <
 هلتهنص و تراجمو ناقشیلاح یسیلاها

 تادراو

 . ردشلباب

 مق كنهریزج هللا هبصق یساضف یللدم -
 ههیحأت ٩ و عقاو هدنسیقرش
 AA ؛بولوا کر

 نانلوا ناس هدیراقون . یفاععس ۱
 تو هک ۲ دم

 -راق كنلهوما هلیسهر زح یللدم یا
 هدنو نانلو هدنسیش

 ندهرف ۰

 .ردراو ییلاها ۰

 - ردکص  ندنسهرفصرازج

 یرفصو راپ «هولوم «یللدمسف یس هرب زد یللدم

 یریازج هدنو « بولوا مسقنم هاضق 4 هلرلعسا

 هلیجو و . روندیا لکت اضق رب هجمر د

 زکر « بولوا کرم نداضق « یاعنس ی الدم
 لاوحا اس ] .ودراو هدیسهبحا 1 كنم اضق

 1 SHG دذ هدنسهرص ین رعت كەر زج

e) ۱هدنتهح ب رغ كټ هسنارف  
 دم

 او ی دلاور قلابا ( هدنوربژ ( ۱ قد



 ی د م

 هدنورز «بول وا ر . كجوکر هدنس هطخ ( هلدرو )

 | 0000 هدننسهزآ رحم لعاس بسا
 .ردیسهبصق (هرایسل) یزکم .ردنرابندیضارا
 :ردرومشم هلبرلبارث «بولوا قوج یرلفاب

 هل جوا ندنسارمش سرف | ثكنيدکح وا ندنسا

 : ردیصلخ ] نرم
 ريكلام ۰ پولوا ندنناداس روهال یسجرب

 . یدیا مدهسم هدیصانم ضعب هحاروا هدننامز

 :ردکن وا تب وش

 دیسر رییس نآ مرس رب هدیشک ین
 دبسر مس ترم هک تفکت سیچهک متفک

۰:۰: 

 ارا

 «بولوا یناهفصا ( ردنلف ) ییضکیا --
 :ردکنواتب وش .یدیشغا لاقتنا هریمثک هدمب

 مفرک شوج زا ی وچ قسم ٌةیامرس
 مفرک شوه زا دوخ داد مدش شوپیب

 ندنساسور یرلینمهر یلهد یسحعچوا --
 نط و هدرویناک «بولوا

 د وا تب وش . ردشغا

 تافو هد ۱۲ ۵۵ و «

 دشل ام بیصن یرادیو تشک اپ رب رشح
 دوب باوخ یاپ ریجنز رکم شنیکشم فلز

 هم :٩ ترا نت ]تام .اعس ندرام كنتالو نکن راد )
 رب لزوک طاح هلراهب و رلفاط هدنسبق رش لامش
 « بولوا هبصقر یزکسم اضق هدنجما تیءووا
 یرهحنابو غاب لزوکه دنفارطاو یسیلاها ۰
 نیتساته شام وب کر اکیا یدک زرط فاواو ی ووواو
 شقلوا بار هدنابز راباساب هدش لوا
 بارخ تدم لوط هروک هننیدلشالک او ؛یدیا

 هیسا هد « نا دلبل مهم ه ارز داف ەل

 هد یسهقبتع ا هڼوکر ب ۰ رویغلوا فداصت

 : . ردقو

 هلمسارحم هلحد الامت یساطق تایدم --

 : هدلاح یفیدلوا شلرتآ ندنراتبالو ناوو لس

 اقرش « نیبیصو ندرام سفن ابونج «هینوع ابرق
 و هیحا هاضق .رددودح هلرلاضف هرزج یخد

 ییا اها fo} ۸۷ «بول وا یواح ی هرق ۱

 و سکرچ «كرت «درک ی نصن ككرانو هک « ردراو
 هبهثلث بهاذم یرکید فصنو «ملسم یقرهلوا برع

 .وا ییوقعیو یفایرس «یلاداک ؛مور «ینمرا بوسنم

 ٩۶۲۱ هرکص ندکدشود تقو زآ ر .ردشلوا |

 ید م

 ۰ ۳۱۹ یسیضاراتناضق .ردناتسرخ قره
 هرتمولیک ۸ « بولوا هدنتمسو هرتم ولیک |

 نامروا یک هرتمرلیک مرم ۱۰۰ «هبلاخ *یض

 یثالوصح قلعتم «هربخذ .ردتعارزلباق یروصقو

 . یخ «بول وایلتیلک ی خد یوزوا «یکینیدلواقوج
 هويه .راقیچ موزوا وروق هللا قارو بارش رادقم
 ندزکسو هدنلخاد اضق . ردقوح هدیراهزسو

 فیابتهلاق ندهعدق هنمزا هدهفادم كاهرتهولبک ۷
 هرج ردق ۰ ۰ بونلو رتسانم رب شلنوا هنا

 لا ایل هلا
 , | سیچدم

 هنااراش كوس لسن « بولوا نادناخ رب روهشم

 ۱۳۱ ٤ یساضعا فیادناخ و .ر دیو میشی دلوا یهتن

 كوو روهچ سير هدهسنارولف ًارابتعا ندنخترات

 ندنرانیداقو « شلوا باب یحاق رب «شقل و هقود
 - هعاارق هدنلود ابوروا راس و هدهسنارف ییضعب

 هراکرس هدهسنارولف ندیکی نادناخ و هدنخرات

 كرلنوب هک « یدیشارپآ ههبش یی هدمب «بولک
 ضرقنم هد ۱۷۳ یرکیدو هد ۱۰۳۱ یرب
 . ردشلوا

 ۔ارعش یلئاثع یربه نرق یجتوا
 و « ۱ ۱ 8

 تب وش . ردشفل و یخاف هداروا تدم لوط

 دردکیوا

 مزوک هدکدروک لاح نالوا هدکنسح نآ

 یدتا نآ لوا ینب هیالب و درد التبم

 یاتنم ثیرعلاةربزج ( ۱۲۵112۲ )

 زاجج هلبانیطسلف هدنسیبرغ لام
 هقع «بولوا هطخ رب هدنلحاس رجا رجب 0

 لصا ۰ رولوا دتع ردق ه(سحیداو) ندنزفروک
 « بولوا نا تلب هلسف نکاس هد هطخ و ندم

 كلهطخ « هروك «نفیرعت كبرع نويفارغج ضعب
 كەت نانلو هدنساذح كکونو نالوا یزکرم

 ۱ هدلحاس یزکسم هدلاح یی دعش .شمنا ندم هدیعسا

 .هروک ذمٌهطخ «بولوا یسهبصق ( هجولا ) نانلوب

 ا یلط کردا یربذدشو لبن
 هتل هینافع هرادا هبیرفوط ندیرغوط اریخا

 | نیدم



 ی ډم

 و ۳5

 ًانیمخت « بولوا هرتمویک میرم ۲۵۰۰۰ ا |
 یرلغاطهرصاجاقرب .ردنوکسم هلیالاها ۲۰ ۰۰ |
 نالوا دم هجو لحاس یراکوس كا «بولوا "

 ۔لیج نالوا هدنفرط چا نون هللا ( هما لبج ) |

 یراهورذ كسکو دلا . ردرلغاط راسو افشلا |
 هرتم ۲۳4۰ و نانلول هدنلخدم یزافو هبقع

 . یرلعافترا .رد(برالبج) نالوا اقوا
 « هلغلوا ىغاط چاق رب اهد نانلو هدنرهدار هرتم 1

 5 ردکسکو و قلغاط یسضارا هرزوا تیم ومع ا

 « بولوا ندنسنج رفروو تیارط یغوچ كرلنو ٩
 . ردترابع ندرلناکر شعوس هدیرهیت شعب |

 هلرلجافآ عدرا یرلترصو یرلهب همان لبج
 ك: هطخ نایدم . ردروتسم هلرانامروا قصو

 و رمد هللا دروکوک سلاخ «بولوا قوج یداعم | 1

 لامش <« «یک ینیدنلو هدنف رط ره یرلن دعم شموک 8 1

 یرلندعم نوتل آ هدنفرط بونجو قاب هدنتهج |
 - اقبج رلندعم ول هدهعدق هنمزا ۰ روینلو یغد 1

 یلر دن كب وص زکلاب یخد یدعش . .ردشفلو هدقلر
 و یبدعش .ردهدقلوا منام هذ رلجارخا

 ًهنعارف «هدهسفول یسهرومعم هقشب ند (هجولا)

 رابارخ قوج رب هلاق ندننامز رایلامورو رصم "
 كنس روم ۳۲ دلرایطبن کسا «یک یکیدلروک
 هدلحاوس . ردنربع *هدید دوهشم ید یر هارو ۱

 ا دردی هنفارخس هرو ۷

 هدایبایرات هطخ ر ردد دا ا هاو 1

 (م) یمومترضحو قلعو ك(() بیش ترفح
 .ردفورعم هلفلوا یرب تازجتم راهظا "

 هرکس ن كمالسا ام ۱ هندم

 لصا « بولوا میدم سدقم ۳ ۱
 ةشیدم) هرجع# ادعب «هدلاح یشیدلوا (برثب) یمسا "

 ًاراصتخا ندندیکرت ( هتلالوسر ةنیدم ) ابو (ینلا "
 قدهمرکم#کمهر ودم دم .ردشملو ترهش هلا و 4

 تیکم. ۰« بولوا یربت یکتا دا ال
 ید هلکسا هدرجا رحمو e هرم را ۳ 1 ٩

 هدنسیلاعث قرش هرتمولیک ۰ رهلامبنب نالوا "
 ۳۷۶ ۳۰ هلا یلاعث ضرع دا “قرد

 طاع هلراغاط ندفرط چوا و « هدیقرش لوط

 39ت

 | هبصف رب یر. ره «بونلوب رلهبرق ضمب كجويب

 ی د م

 ۲۷۰۰۰ ۰ یسرلاها . ردمقاوهدنرانک فن هو وار تنمو

 «هدلاح یفیدلوا لکشلایفس رهش «بولواهدنراهدار
 ۳۰ و لزوک نالوا یسوبق ؛ و یسهلق ردق ۰
 هدنحراخ دروس . ردطاح هلروسر عفت هرم

 طاع هلرقلامرخو رلهعغاب هدنبضو بونج كرهشو
 هنطسو كرېش .ردراو یرلهلحم هجمربآ و یراهیفیص
 ییودبانح نوح و یه رهطم ةضطور هدنلع ب د رق

 کا و ۱۰۰ یو «بونلو فیرش مرح یواح
 رلن وتس قرط ترد تل رت مر .ردعدا ۰

 كنتمحبونج «بولوا طاع هلرلقاور ینبم هنرزوا
 هللا لام و ٤ رلیکهدنفرط برغ ۰۱۰ یرلن وتس

 كضرث مرح .ردهرص ۲ هدر ډکه دنتهج قرش

 (مالسلاباب) ننمهلرلب زاب نوتل آ و هل رص ص هدنبونج

 ا
 "الخاد هک «روینلو هرهطم هضور هدنسهش ول و ره

 « بولرا نزم هلراتنیز تیفیذ عاوا ًاجراخو
 قیدص رکبأبا ترضح هلمدنفا (ملص) تانکر

 ۰ ردلماش یر رشربق كل ( امیضر ) قوراف رمعو
 ریکر اکی کر یکتا هم رکم ۀکم یراهناخ _كاهرونمةنیدم
 وس .ردیلناف شبترد یرثک | «بولوا عفت صو

 «بولوازسمر دلاق یرلضمبو راط یرنک | كن رلقاق

 و ماش ندغرش مرح یرهداج لزوکو شینک كا
 . ردرلقاقوس نالوا دتع ردق هنراوبف رصم

 ناکینچ . ردهدنسیجنرب كرا هدا و یخد یثراح

 یلووصرپ لمکم ندنفرط ناخنایلس ناطلس ییوناق
 ندا هدیفاکرادقم ند (اق) «قرهنل وااشنا

 کیا نبشیق و «ردلو ید یرلوبف «یکیتیداوا

 هرونمهندم ینللل كراوص و .روبق آ یخد لیس

 و یتوارطو هدناسنا و هو كن رل هعر نم هلب را هاب

 یازغ هددلامش حرف یکیا
 .روینلو یغاط دحا نالوا یعوفو لع كروهشم

 هبدشر رب «هسردم ۱۷ « دم ۳ هدرهش لخاد

 هک ۸ :هناضتک ۱۷ ۰ “ی کم ناسس ۵

 ۱۰۸ و ماج ۲ «ناخ ؛ ؛هزاضم و ناکد ۲

 E E طابر

 تقوهن «بولوا رهشر یساكب هرونم ٌهنندم
 «هدهسیا لکد مولعم ینیدنلوا انب ندنفرط كيكو
 ینیدنلو ندننک اسم تا هقلام هدرلنامز یسا

 .هلبق ریضنو هظیرف ندلشارسا ین هدمب . ردیوص

 داران و رې تدم لوط «بولوا یلوتسم هتکام یر

 دكرهث .روبلوا بج

 یراهلیبفسوا هللا جرزخ «هرکص ندقدلاتهدنطبض | جوقهزآ نانازوا یرغوط هیونج «هدلاح یفیدلوا
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 ۳ .ىدشللا ندنلا كرلب د وهم قسایرو یموگح
 ندبشب شدم یراءهدلاو كنمدنفا (ملس) تاثناک

 هنمدنفا ( ملص ) هنلا لوسر هلتتسانم وا « هلغل وا

 مرتع ین ترضح « بولوا یباستنا كرل هنبدم
 | تاوذ یلیخ رب ندرل ل هندم «نکیآ هدهم رکمهکم

 هللا لوسر بانجو ؛ شما تعب, هد هکم جراخ «بولک
 یرلتدلوا رومأم هاک غا كرت ین هم رکم ةكم نمدنفا

 هنس ر نوا «بوروب ترڪ ههروذم هندم تقو

 «هلکغا لاحرا هدارواو «تماقا هدرهش كرابم و
 یواحیفب رثش رب ك سدنفا ایبنالاتاخ هرونم دم

 هلمدنفا هاندتلاسر . ردشملوا لئان هنفرش قلوا

 و یرلبون ةيعدا هدنة یدل اها هرونم ٌهنبدم

 ف یلئا-ضف « بواوا یر هضرش ثیداحا د دمتم

 | ( مضر ) نافع و رعو رکبابا ترضح . ردقوج

 «بول وا هبمالساتفالخ زك هرونم هنیدمهدنران امز
 تیزکم هدمب « نکیآ شا قرتو مسو یلبخ
 هنیدم «هلغماوا لقن هدادفب تیابنو قشمدو هفوک
 هدلاح یغیدلوا دوجوم ییئاد و یاع فرش
 ردق ههجرد رب هجرظن هطقن تیروس۶# زکلای
 و هدشامز دیز و هواعم هله و ؛ شا یات

 هدنسهرصتایقوس نانلوا هدنملع كريب ز 5ر هللادبع

 یوبن ډجم . یدیا شفلوا بیرخت هدهبنرصضعب
 | ريدا نده,رک ندنبناج نمدنفا (ماص) لسرلارخت
 امرخ ینقس و ندنجافآ امرخ یرلنوتس «بولپ
 (هضر) رم ترضح هدمب .یدیا روتسم هلرلقاریاپ
 «بولمای ریکراک هدیرجه لاس ی ۱۷ هدننامز

 ( هضر ) نام ترضحو «میسو اهد هجرد رب
 و هدنروص لکم هدنسیرعه خیرات ۲٩ هدننامز
 | كلللادبع نیدیلو «قرهنلواسیسات هلرلنوتس ص رص
 یسیلاو هنیدم یرلترضحز زملادبعن. رم «هدننامز
 و مورو «مده ا یوزدعس «هدلاحیفیدلوا

 هاتف رعم نارک تعنصو ناراصمنانلوا باج ندرصم
 ًاددجم هدنروص لمکم هلتراظن تناسیک نب لاصو
 ندرایسابعو ؛شلدیا لاکا هدنخرات ۸٩ و ءان

 | رو ميسون اهد تاق ر هدنرلنامز نومامو یدهم

 هیمالسا لود ندبا روهظ هدمب .یدشغل وا نیب
 یب نروس تموکح هدزاعحو رص۰ صوص اىلعو
 اهدتاقرب هدننامز كاراو هک, ابر كيلاع و بو

 ناخ ماسناطلس زواپ ناکقن> «بونلوا رامتاو نییزت

 تاود یخ د زابح «هجنا وا حفرصمن دنف رط یرلترضح

NEN ی ,د م 

 الس یر ندتفو وا و ؛شعا قاغا »هاش ثيل |
 هدایز ك هننیزتو رامعا كنف رش نیم رح هام ماظع

 ترضح دجام دلاو صوص اىلم .ردرلشغا تمه
 هناریل نوبامرب ناخ دیجنادیع ناطاس ناکرغنج یهاشداپ

 ًةضور و یلیوبن دج“ هلیفرص یلک غلبم رب بیرق
  قفوم هدیدجت هدنیلکم رب هداملاقوف یبهرهطم
 قوچ رب یخیرات كبهرونم ةنيدم وب .ردرلشلوا
 (یعوهع) یرومدم كا «بولب زاب ندنفرط تاوذ
 . ردخش رات ینیدزاب كب

 هتنالو زاجح هرونم ادم هدنوک یکاوکو
 و مرملاجش « بولوا یزکم تخاصتس رب قعلم
 كح دازومأم یا هلساونع یلنفاحم هرونم هنندم

 یرلاضف هحولا هلبا رعل |مینیو ؛رونلو هدنسهرادا |

 ۰ ردقعلم هغارعس وب یخد |

 لټ ههسنارف هدبرف نادود
 چوآ هلمسا و هدنتکام هبماخنس

 هدنرانک لوص كنبرهن لافنس یرب «بونلو هبصق .
 كنق نالوا خاص هنافس ریس دلروک دم رهنو 1

 ۷۰ كنيب وا تنس یهدلحاس قرهلوا هدنساهتنم |

 هروک ذم رهشو مقاو هدنسییونج قرش هرتمولیک

 رجم یرکید --.ردطوم هلیطخ لوب ریمد رب
 السا ةجځز تموکح ( هتاقال ) هدننونج روک ذم |

 زکس ككل م رب تبنم «بولوا یزکرم ككنسهیم
 .ص كنتموکح ( لوا) ییغچوا -- .ردیتراجت

 و هدنراسپ لحاس نبرهن هببماف «بولوا یزک |

e 

 هدنسیبونج قرش هرتمولسیک ؛۰ كنبیول تنس .
 ۱ ردعقاو |

 نالوا ذوخأم ندمرع (160102) | ۰

Eا و دانا لا وب ۱  
 كلاع و هدنراطقا اقا نالوا شفلو هدنطبض

 و رتقاعس و رهبصق كجوکق وجرب یخد هدهعقج |
 ۰ ۰ روینلو رلل ع ضمب هدیرفم |

 هنتر دم انق كرصم دیعص 7
yzست ۱ وا  lsها و  € 

 اس كلين « قرهلوا هدنسیب رغ بونج هرتهولبک |

 گتعدق رهث ( هبط ) «بولوا هیرت رب هدنراسپ |
 هدهرقو .ردرویشم هلذغل و هدنرزوا یرل هارخ

 ۱۶ ۶ام هلدبم ميج جات رب كربرمم یکسا |
 .ردشفل وا فشهقتع ران آ تیف یذو

 « ىم ةنیدم «دقررمس ۱ ناهفصا هدم

 زاسو ارا و ناهفصا ۰ دیاگ رواس هنن دم
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 . ردراو ي هرن دعم هایم رلکلج و لدروک

 . رونلو یرهارخ كعدق رهش .

 هدرپش 91 3

 قوج كب یرالک «بولوا طاع هلراقلامرخو رلهحغابو
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 نالو ترهش هلتمسن مرو و «بولوا مسا نایرو

 یو ى N هدنارا E ا
 هدنسهرا نوزق هللا (یر) راج ۹

 نامزیب «بولوا هبصق رب هدنسهیحان ( یتسد )و

 . یدیآ بوسنم هراح ندهللاع نب

(Medina-del-Cam po) 3 ۲ 
 (دیل ودالاو) تب هنایسا ویماقلد هدم

 رغ بونح هرتمولیک ٤٤ كدىلودالاوو هدنتلوا

 ا یکیدمش «بول وا هبصق ر هدنسیب

 ییلاها لوا نرف یکیا « هدهسیا راو یسلاها
 :یدنطد اش ۱

 مالسلا 4دم

 ۱ ناطلسلا هبدم

 . ردعسا نلیرپ

 هود 1

 . ردی رکید

 (ترس)یهدبرغ ساب ارط
 هنر هارخ كن: دق ریش

 رب هدنسیق رش بونج هرتمولیک ۳۲ كاسیداقو مدنتل

 AEE يسلاها ۱۲ ٤۰۰ «بولوا هصق

 یکتنا
 . ردهصق را مد هلاق ندرابل هکبنف

 رز دم ويف هده رصم ةطخ

 -وا حیا رب یزکس هت | ویلا ةنيدم
 هدنسیب رغ بونج هرته ۳ كه رهاق «بول
 عقاو هدنرانک یلوادح فو رج نالبرآ دلو

 کە لاش ارم ۰ ردم یاها ۲٣ ۸۰۰و

 ۔وقورق) هدمب و ) دش )و ( هونیسرآ ) ًاعدق هدرلهت

 نانلوا ړم « حاسقلاةنیدم » یتعی ( سیل ول ولید

 فیطا موشلاةنیدم

 كرصمكولم ea ءهلغلوا لدتعم یساوهو

 غابیارطا .یدبا راو یرلکشوکو یارس

 یخد یلراجت . ردروهشم ییوصو یغاب لک ناقیجو
 كم هدنل ودح فس وا راکم «بول وا كلشي ث | ك 1

 .راشیا ننک ق وچ ٩
 هصق رب هدشرف نوزق

 مصتعم ابو ا اا | كرابلا ةنيدم

 یسهدرکس یسآت كنک لاك رام ندنرا هلوک تن هفیلخ

 ۰ یدیا

 ۱ | كن رهش دادفب

 .ردکر ک هسلوا نع فن ( هننودیس 5

(Medina-Sidonia ) | 
 | یا سیداق تنهبایسا

3 332 

 ۱ هنر هل نانلوب هدنلخاد هعلق چا درربن گوپ

 نت ۱ وا هل هدنلح

 : «هلرزخ |

 و 28

 « بولوا هبصق ر هد رصم 4م

 نالوا شفلوب یتیم

 .یدیشفل وا انب ندنفرط ناوم نب ززملادبع
 ءافلخ هدنسشراق كو زق 3

 یدایلا یوم ندهیسابع ۱ یک
 ر شف وا ات هدنامز كن دهم

 لعرب هلیعا (داباقسر) هدنتسوا «بولوا هبصق
 .یدیا راو

 هل رل هدام |J ىنلا ت تام

 در هنس دم 9 و

 «بولوا رهش رب لادا اا

 قاط ر دمعل ن دن هدهس رع

 یردب و ندنفرط

eT 

 هندم) روک ذمهدب راقو . ردلوقنم هاوقعم بغ قراوخ

 ه دابل اف سا( ù ص

 مسا و ات رهش جاق رب e والودم

 .ردیرهث نالیم یروهشم كا «بولوا کرتشم
Médie’) |و نیخروم مدق نانو )  

 یمج یقارع تارا یلوبفارنج ] ۳
 ( ایسر ) «بورو یمسا وب هنبرلتهج زا رذآ و

 قیرفت ندنرفرط رئاس كارا یرلکدشیا هیت
 رحم "الامث «هلبا برو آ برف هیدم : یدراردا

 e «هلبا (ناسارخ یعی) هباقره 0

 (سراف ین جی ) ایسرو (ناتسوخ نمب) e یخد

 هليا معع قارع یتعب هدم سفن . یدیا طاع هلا |

 یزکس «بولوا مسقنم هناصب رذ آ ینمب ؛ ( هننایورتآ )
 ل بدم .یدا یرهث نادمه ینعی ( هناناکا )

 «"ءانب هنساوه تفاطلو هنسهشانا *ءوق كنب رات کام
 ۷ ۰٩ نداسیع دالبم ۰ :بولوا لات هتندم ندیکسا

 سیماریعمو سونی یرارادنکح برو آ لوا هنس
 ریل هدم نده قوج «هدهسراشعا طبض ییهیدم
 تلود رب یوق « بودا دادرتسا ین رللالقتسا

 كتلود وب یرلخروم ناتو ۰ یدرلشعا لک

 «لوا راه و «تزوارف «سکود هنبرارادکح

 ندرلنو .راروریو ۍنرلمسا ینا راسقای « «غایتسآ
 ىع ( قاع ىذا ( كغايتساو دیشچج هکود

 داهرف یصا ۰ . ردنونظم یغیدلوا یزات د)ا_عض

 هنس ۱۹۰ نددالىم ترژارف نالوا لقح یساوا

 هنتلود هبدم یرادمکع «بودیا طبض یسراف لوا

 ناک مزال یلوا بایسارفا .یدیشغا را ذکه ب زج
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 هنمطق روکو نودواو یراهرم ۰ رواوا لصاح | «بودیا جوزت هنهاش سراف ینزق راسفآ یک یجنکیا
 .هنخرات ۱۲۹۰ .ردراو هدیرانامروا یلشیرولا | طبض ییهیدم (ورضک ینمی). سوریک نافوط ندنو
 “د خیرات « بونلوا هرادا هدننروص هیحات رز كد | هتلود رب هلیمان (سرف ینمی) ايسر, یارا نون «هلا
 تادراو تناضق ۰ ردشفلرا لوح هیاضف هدروک | «زنکد رلهطآ یندودح كنلود وب «كرهديا بلق
 هرکص قدورضک هلهجو و . یدشعا میس و ردق

 «بولاق ترابع ندنعق رب كتاود نارا هب دم

 .یدرلب رو ییا هب دم اضعب یخ دهنارا نوت یک

 ۱ یراکدید لارو كرايناربا یکسا یس هب اکح ورضک

 ۱ ییدرو قلاعحا یلدا ترابع ندهدم كرارب

 بلاط یبا نب یلع نب ةلادبع .یدشفلوا عت هدب |
 ماوقا ؛بویل وا یاربا هد رلبا هب دم یی «یگو
 لاقحا یرللوا شفلوب ندکارتا نمی ندهبناروف
 هدنرلخ رات ناربا هکوبلاح .ردهدک غا لافشاین وناسل

 ۱ ینیفل وا فداصت هما ۳ رزکب اکو او هنمان 4, دم

 | هنفی دنل و ےسقنم هتلود کا هلو ًاعدق ن اربا «یک

 ۱ هورضک نددیشج ؛بویلوا تراشا رب چه یغد

 :ردخدوا هدازیسم 4 وش . آ | OD هم ادا همه ید لر نی ردق
 و ار نوح و یراکدروس مکح هدنفرط

 | ردق هنره .روشلوا ناب یرلعدتا برح هلرابار

 «هد4-سلا لاصق تب یرلخ رات طوبضم دل رلسارا

 | هدهدهبخگرات تامولعم نالوا دوام قداتنوادنز

 | ولشا هدلاح ره .شسهلرو لاقحا هناصقت ردق و

 كمتإ قیبطت یتخراو برغ و قرش یلود هیدم
 -ر دا رب نوجا رلنیتسیا

 | هدنغاعح اسیلک قرف كنت الو هن ردا ۱ تر

 قرش هرتمولیک ۷۵ كناسبلک قرفو
 برغ هرتهولک ۱۲۰ هدكلوناتسا هدنسیوح
 نافزفو هام زکد هرق قرهلوا هدنسلاع

 ی E ۱ «بولوا هبصق رب یزکم اضق هدنبرف یصنم ك هرد
 7 و | ۳ نالوا بارخ یبیکیآ ؛ییلاعفا ردق ۰

 | كفاعسیساضت هیدم - .ردراو یروس رو یبماج

 | لوهتخآ الامت ؛بولوا هدنسییونج قرش یاهتنم
 | هو ندنفرط ییونج برغو برف «هونرط و
 «لیغاخس هات ندنفرط قرش بونج ؛هلبلاضق
 هلزکد هرق یخد ندنفرط یلاعت قرش و اقرش
 رارب لبس هجا قحوناص نالوا قلم .رددودجم

 ۱ یبلاها ۷۰۱۸ « بولوا تک ص ندهرق ه

 +۳۷۲ ۰ مالسا یس 4۲ هدكرلنوب هک «ردراو

 هخدلوا یبضارا ۰ ردرافلب ی ۲۷ و مور یس
 یعاونا تنهس هلا هعونتم راخذ «بولوا تنم

 ایل ۱۰۰۰ یسهیلم فراصمو ۷۰۰۰ ی.هیونس

 .ردهدنرلهدار ۱

 ددنسهرآ هرصب هلا طساو هدقایع ۱ رادم

 13 یکم قبا داب
 ناوزف ی هبتع هدیقوراف بانج تفالخ .یدبا

 فلکم و نزم تب هدهبصف و یهر ك (هضر)
 -یعیش ًالماک یدل اهاو : یدبا هاکترابز ؛بولوا

 . یر هتل

 .اشی « بولوا ندنسارمش لارا ۳
 وا لودخشم هلکابهذم . ردیل رو

 ندنرامزالم یماکرابا تنارقاب نیسح ناطا- .بول
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 غال مشک ناضمر هام تنح زا ون هام نوچ

 ا ا بل رک رم دادن مکلف رود
 هزور مراد كلق دیشروخ صرق یار زور رب

 رظن شیپ زا ناهنپ ددرک ماش تقوب زین نآ

 ( دو ازریم نب رفمج دم ) ۱ 2
 رهاشم و ندنسارعش نارا ) <

 :ردکنواتب وش . ردیان اهفصا «بولوا ندنهذم

 اد قشع نادیهش غاد غارچ دشاب

 رون تجاح ام رازه درادن ممش

 مذت صهدنف رط تسوا تیدعهدنه | رز

ATER 
 بوق كنسيداو هكرهن ندیا نامبن هدننپ «بولوا

 تعحارص هتسودام ی 1 1 ۱

 [.ابروب] 2
 شیوردندنسارعش ناربا( --الم ) |

 | مدآ رب هوعدلاباعسم و برشم دز
 :ردکواتب وش .ردیلنوزق «بولوا

 متسشن جش نوچ هعموص ردب یرم

 تهارک نيش نادر تبیغ زج
 غیاشم ) 0 ۱ یدنفا دا

 « بولوا ند هدنبذق
 . هرهاظ مولع و ؛شمنوط هدنداسرد هد ۳ ۰

 دعب ییهیسراف تایبدا صوصخایلعو یهینطابو |



 ۱ ر م

 هدنبرق یرازاب هبنشراهچ هنر یردب ؛لیصحلا
 شلوا نیشن تسول هدنهاکرد النم دارم عقاو 1

 یسهیکت .ردشقا تافو ةا هد ۱۷۹6 .یابآ
 ندلالالح « بودیا داشک یونثلاراد رب هدنراوح

 هل بردت یتسیونعم را و هكنرترضح یمور
 ةصالخ » هضرش *یونثم . یدرولوا لوغشم
 ةماندن « ېک یفیدزاب حرش رب هلماونع « ح ورشلا

 ؛ شا حرش هلیناونع « رضحام » ید یراطع

 هیسرافدعاوق رب هلا حرشر, یخد هیدهاش ةفحتو

 یخد یراعشا ناود بت رم ۹ ` دما

 :ردندنناحانمر عطتم وش .ردراو

 تان ولعم اوستا هست ی
 هللا لوسرایتح احهل هریرحم و ریرقت ی ۲

 هاتش ند کوما ناشاد ۰
 یلغوا 2 تام ۱ شخ دارم

 ؛شفلوب یسیلاو تار هدننامژ ى «بولوا
 اراد یردارب رکید «بوک هتف ريكلام یردارو "

 ی هجرت بحاص » هزکص ندکدتا هب راح هلهوکش ل

 .ارواو ؛سبح هنسهملق رالاوک «بوردتوط یخد
 .ردشمر دتا لتق هدنخشرا ۱۰۷۲ هد ۳

 توتمو و ا ارج زوزوا

 بقا «بروا نوا نیب | تب دا
 ی-هداز مع < ردنرادمکح كوص كنسهلالس

 «بوقج ندناورث ۰ 5 ندننافو كدمحا ناطلس

 ناک نج ًاقاعتم «هدهسیاشلوانیشن تخت هدناعبرذآ _
 ینسیدنک «هلیقوسرکسع هنرزوا ناخ مهارباناطلس ۱

 دنولا هنرب ۰ گر هدیا سدح هنسهعلق هغارمو ذخا .

 موق ۰ . یدیشعزولوا ییازریم
 «هدقدلوا بولغم هب ازریمد یردارب ازریمدنولا

 ییازریمدجم موق رص «هلجورخ ندسبحم هجرت بحاص
 هت انا هد ٩۰۸ «درءهدبا لتق هدننرق ناهنصا 8
 هدنادمههلا یونص لیعاع-ا هاش ًارخومو ؛شک 1

 .یدیشجاقهدادغب «بولوا بولغم هدهبراح کیدتا 1

 .دتنا طیض ید یدادغب لیعامسا هاش هد 6

 هدرکبراید هد ٩۲۰ «بوجاق هنفرط مور «مدنکب

 . ردشفل والتقندنف رط یرکسع كالبع امسا هاش

 نالوا شعا دارد هدر ا

 ندنساسّور هسک ارج ا كب دارم

 تدم ر

 ۱ ر م 5۹
 هنبلا ییهرصم ؟هرادا هدنخرا ۱۱۹۰ «بولوا

 تاو هدنسه رص لاطم یکیدشا 3 ۳

 تیراباو لوس ۰ کا ریتم یخد ییسولسن وق

 «بوریو تبببس هنسعا قوس رکسع یشراق هرصم
 بولفم هدنسهلج كرهرام یکیدشا یراق کو

 مرگ كا هظفام ی رع دیعص EE ندقدلوا

 نيعم هرازسنارف دعب ايفو و هفرط وا هلیط
 «هدقدنلوا قوس یرکسص یناغ ىح ؛بولوا

 هنسودرایین اف «كرهدیا مدراب هرازشنارف مدآ و

 توف نداو هد ۱۲۱۰ و ؛شعا برح یشراق

 ردوا

 هاشاب دارم یجووق | اشاب دارم ة ۱ 1
 هلب روس تعج | هنسهدام ۰ ¢

 دار ناخ 0 رود ۱ اشایدار

 هن را دبص كسم هعود یکیا ۰

  Eردب وسنم هنتتساج دژانرآ «بولواندارزو ۰

 یجوصکس كن رک: «هلدورو هتداعسرد ندننط و

 هلبنا رم مطق كلر هدږکو ؛ هوا دیق رش هدنغاحوا

 یسادنتل لوق هدنرفس دادفپ « بولوا یجابروچ
 مدنعف كادیرک ۰ یدنا شلوا یثاب نایکس

 كملاراذمهاشداب هدنن دوم «هاک ار وکی مدخ نسح

 ا ا یک ی ره یوم
  ۱۰ ۵٩هب رادبص كاسم هدنخ رات  SEEیتشنم

 یفاط ناشکرس هلحالصا ینغاجوا یرصکب نالوا
 ةشاط <« ندنکب دتنا مایق هخلآ هنتل طبرو طبس

 یسافآ یرهک «بورردنچوت ینادمآ رس هروک ذم

 ۔اسدو لبح «نوجما كمك هنر شواحهرف نانلو

 هدو

 ردتقم هتمواقم هجرت بحاص « هت دنا تدشن هسا

 ندترادص قلآ ۱۵ قرهبالک ۲ یغج هيم هلوا

 قتلا ندو « انتسالا هد ۱۰۰۰ « هرکص
 « بولوا لوبق نرق یسامدتسمو ؛شعا امدتسا

 ؛ هرکص ندقد الوب یسیلاو نیدو هنس چوا

 شفل وا باج هتداع سرد هللا لع هد ۳

 هلن وياه یاخود «بول وا ابردنادوبق هد ۱۰۲۱ و

 نالوا: ا یزایب دعب زا
 توطسو ناش « كرهدبا رامو رات ییساغودكیدنو
 هب ماشدا فطاوع و تافتلا El» الءا قلود



 ۱ ر م

 .یدیشلوا لا

 « هبا كیرحت ین)هنئلاط یرهکیو یاپس هنییلع
 ۱۰۹۵ ۰ بولوا ییادفا بس كهللا راشم

 ادص قلبآ ۳ ؛ شک هیامظعا ترادص ماقم ًانات
 بصن هنتلابا ماش دا افعتسا هنب هام ناو

 تافو هداح «"نکردیک هنشرومأم لو ؛شفلوا
 ۳ دزد ر ردمو لفام . ردشعا

 تكناشاب ریشبا نانلوب مطعما ردص

 هد

 «بولوا ندنسارعش نارا

 : ردکترا تب وش .ردشهاشاب هددزن

 تز وا غیزا ن٥٠ نوخ صاصق ناوتن

 تفرک وحر دیاشل هتفد بآ ناو اب

 دیا ارا تارف
 ا ق N یاجدار ص

 رش لاعث یاهتنم فیهناقق دودح یهدبلوطات ۲
 بف « هنامن ندغاط الا هدنبرف دی زابو هدنسنق

 یرغوط هونج تیاهنو هبییونجبرغ هدمب « هیلامش
 ؛رولوا لخاد هنتیالو سیل «قرهقآ

 «قرهلآ یتماقتسا نالوا یرغوط هیلوئج برغو

 o ذخا رلباڃ قوحرب ندلوصو غاصو

 دعم نابکو ؛رریک هنتبالو زیزعلا ةرومعم «كرهبوس
 (وصهرف)ناک ندنتهح مورضرا هدنفررط تسوا كن

 هرقو ؛ ردبا لیکشت یغامریا تارف «كرهشلر لنا

 یرغوط هیونج « قرهلوا مبات هنتماتتسا كيوص

 ۵۷۵ لوط كئسارحم هرژوا مةتسم طخ . رود

 یرلجابمالوط نالوا قوچ تب «بولوا هرتمولیک

 رحم ۰ رولوا غلاب هنلثم یکیا ؛هسرولوا بوسحم
 راط « بولوا هدنرلهرآ رلفاط یمظعا مق كنس

 ندرارب قاایقو ندرلشینبا یتعرس « ندرازافوب

 ( لپ ) زکای «بویلوا لاص هنلافس ریس «هلکک
 لا .راشیا كلك هدنعق نالوا یغاشآ ندنسهبصق

 نایرش ندغاص هدنغاعس دیزیاب یرلعبات یلشاب
 وص هلزوط ندلوص هدنتبالو سیلت «ییوص

 «وص تنوکو وص جخ یغد ندغاص «وص هرقو
 .ردسوص یرب ندفاصیخدهدنتء الو ز زعلا ةرومعم

 هنکیدنبارکذ هلیعسا (تاریموا) یربن وب ك ( نیلپ )
 مسا ون كنعسا ( دارم ) «هسییلیقاب

 FE رو ‹« رد ل زاریش

۱ 

۱ 
| 

 راسو هرغز «هنطه وک« هنردا «قبتع یاباب «ناشفک _ طلغ ندنع دق

 هخاوط كنار كرك .ریاس هنلوا مکح هننیدلوا |
  یفیدلوا كو لدو هرق ها شک كنبوص در کو ۱

 كچ رک انس نداشاب نایلس ندا لاحرا لوا تفو ۱

 -ورب «بولوا فلخ هنیراوکرزب ردن ندیا لاحترا |

 هدنامز یردب یرعض | هبرغ هو
 تناشاب نایلس یردارب

 كمريتک للخ ههیناثع كلاع یهدیاوطانآ «هلبا

 ارم 4

Êهنسمالوا یفورعم كب كرارب یدک درج  

 ردهدک-اربو یخد یمسا تارف اکوا «قر هلیقاب هل رظن

 . ناطاسیزاغراکدنوادخ ۰.
 ماظم نیطالس لوا ناخ دار

 كن زاغ ناخر وا ناطلم «بولوا یسیهچوا في هام

 «بولک هاند ه دنسل رعه رات NUT .ردیور و

 "زآ ندنردیو ناناو مظعاردص هدننامو یردب

 , هسورپ هدمبو یکواناطاس هدنرود یراردب .یدیا
 ندئامز وا هطخ و « بولوا یسلاو یراراوح و
 هد ۷۱۱ ردشمالشاب هغغآ وا دای هلرلیلاع مان یرب

 *یونم ندیکسا . ردشغ |سولح هب ین منع تخت هد هس

 هدقفل رضاح 6+ قاتم یسولج «بولوا كامروس
 هدافتسا ندنت و كهاشداپ یلغوا نامهرق «نکیآ

 ۰ لادن کی دتبا كرحتیرلیخ | کءدنتج هرقنآ «هرزوا

 ۴ . یسارجا كىتا یهدنقح یبا مور هاشداب

 ۲ تو وا «كرهدیا رک قوس هتهج وا «هللا
 هرقنآ نالوا هدایز كي قیمها هعسهمطن لوط

 هدنندوع هبهسورو ؛شعا حت یراراوجو یرهش
 «دیح وتلا نس هغظو كلرکسعیضاق هلیفایضاق هسورب
 هرق لردناچ ندالع رابکو ندالسن لابهدا جش

 داجما ىنس هبا كارکسیضاقو «بصن هماقم وب ىلبلخ
 بامور هدنتیمم تیاشاپ نایلس هدمب . ردشملا

 رلکب ییاشاپ نیهاش الال نالوا شفلو هدنناح وتف

 .هفبظ و ترادص «كرهدیانیعت رادرس هلناونع ك

 هرکص ندنابیئرت و .یدردبا ارجا تاذ و هدا

 یر دن ندفرطرب «كر هک هبلیا مور هد ۳

 کا یجاحو اشاب نیهاش الال یخد ندفرط رو

 «هقوتعد؛یروچ «قر البربآ لوق لوق كب سونرواو

2 



AT 
 ر ۱

 قلوا هردا یک « هيرا | 2 یرلفرط وا

 ل ینسهراداو کک تلابا 1/1 كو «هرزوا

 هب هسورت ام رک قندقدروس هلاحا هاشاپ نیماش

 ینرهش هبلف اشاب نیهاش الال .یدراشا تدوع

 ابج هلسلس ناقلاب ینهیناثع دودح «هلبا جت یخد -

 یا یجاح «یک ییدتا عیسوت ردق هننرص كال

 زویس « هلاوق « همارد یخد تب سوروا و «

 هللا حقیراراوج وا رئاسو هبرفهرق «یراصحمروع
 .یدرلشعا راما یخد هلناربمو تاریخ هعن

 هک ار هدنفرظ هنس شب ترد هلهجو و

 *هرادا ینصا تلنهنودک ام هلنوتب كنسهعدق ةطخ

 كلام یکهدنسهمطق ًابوروآ «كرهک هنتلآ هبناقع

 نانلوب راوهحه «هجندیا مسوت هدهجرد و هيناثع
 ینرقن تناهکلبت نوچ رلبدنک یراتلود نایتسرخ
 قالفا هلرالارق برص « هنسو «رام « كرهروک
 خیس هلبا یشک كيب زوئوا «قافتالاب هدنرلنی یکب
 شاپ نیهاش الال «هدنرلکلبرلیا ردق هنسارجم
 راکدنوادخ و ؛شقا دادقتسا ندهانشداپ ترضح
 قیرط ادا «هدهسیا شا تعزع لاحرد یزاغ

 كنانس نوک چاق رب «دلرهروک موزا هنیمأت یعجر

 برظت نمد هدهرص وا و ؛شلوا لوغشم هلیعف
 یخک كس نوا یهدنتبعم اشاپ نیهاش الال «هلکعا

 هدناموق ییلبا یحاح «بولوا روبحم هتمواقم هلا -

 ندتفو وا قعشد هد ۷۰ هقرف و نالوا هدنس

 ًایک هدلحم نانلوا ریبعت ( یفیدنص برص ) یرپ
 دلرکو تاذلاب كركه دعب .یدشعا ناشیربو مزپنم

  6دارن رثاسو تب شاط دوو اش ها
 هدنسهتوا كنسهلسلس ناقلاب هدنلبا مور هلیغارادرس
 همهم عالفو كلاع قوح رب «كدهنلحاس هنوط اتو

 «هبنفوص «شین «لوبکی «هرتسلس هلج نآ زا و
 ندهنسو و قلدژانرآ و رتسانم «ینمش «یوفرط

 تخباپ یصکیا ییرهش هنردا و « حت رارپ شمپ
  3كیکب نایمرک هدیلوطانآ . یدرانشوو

 زاه- « بولآ هناخ دیزیاب ناطلس هدازهش ینزیق

 «یکی رلقدل آ رارب ضب رکید هل هیهاتوک ؛قرهلوا
 ؛شمروم جیوزت هنلغوا نامهرق هدینراهعرکی دنک

 15 م ۶۲۱

 نایصع یلفوا نامهرق هرکص تدم رب اذهمم و
 هطرایسا كرهدیا قوس رکسم هنیرزوا « هلک ا

 .یدراا خا و ییرهش
 ییسو هدهجرد و تیاحوتف یهدنلبا مور

 «بودیا روبجم هقافتا نیرلتلود نایتسرخ ندیکی
 هچو هل «راجم «نادنب «قالفا «راغاب «هنسو «برص

 رب بکس ندرکسصكس زویکیآ «داحتالاب یرللارق
 هوصوق و «موجه ه هيام كلاع «هلا بئرت ودرا
 تب رفظم «هدنرلکدتا ثبشا رح نیف رط هدنسهووا

 رکیدو یرازال یلارق برص «بولوا رسیم هرلیلن اع
 وو شلاق لوتقم هد رح نادیم EE چاق 7

 مور «بورو ماتخ هنفللارق برص ههظع تب رفظم
 هد ۷۹۱۰ .ردشلا نیما يها ا هدنلبا

 دیزباب مریدلت یدالوا رکا کوک لاحرا اد

 كب یجواس و یا بوقعب .ردشلوا یرلفلخ ناخ

 یرلشعن .یدیاراو یخد لغوا کیا رکید هلیرلعسا

 هکرکچ هدنجراخ كرېش «قرهنلوا لق هبهسورب
 یتهسردمو عماج نالوا یسهدرک ان هد مان

 هدهوصوق و ؛شفل وا نفد هنسهصوصخم برت هدنناب

 هلمکم ُهبرترب یخد هدلحم یییدنلوا نفد كنب رلاشحا

 رر یلتح مو رویغ «لداع «ندتم .ردشلدیا انب
 هدنراتنطلس تدم نروس هنس ۳۰ «بولوا هاشداب

 :رد لا لارا هدنشا و شا انف ۷

 .ردشفل وا داجما هدنرنامز یال رکشع قسوو یهایس

 FE el یاب ناخ دارم
 ماظع نیطالس ( لوا ناخ دارم نب ناخ دیزاب
 هیاشد هدنخرات ۸۰۰ «بولوا یييعتل ۲ كنهناثع

 ۱۸ «هنرزوا یاو كرد «هد ۸۲ و سس

 ندهبسامآ یغیدنلو یلاو «هدلاح ینیدلوا هدنشاب

 هبیناف “لطم تخم « كرهدیا دورو ههسورپ

 دابولوا یروطارءا مور . ردشالا سولج
 . دشب رک هبرح هل رکسع كماشداب هدنرف

 هد ۸۲۰ ۰ هلغاوا یساو بولخم « هدنکن

 تیانطعم همزود . ردشغل وا بلص هد ردا

 - وطارپعا مور ؛هرکص ندندلوا فرطرب یل



 ۱ ر م

 لوتاتسا « قرهناوا قوس رکسع یثراق هنر
 في رایدنفسا هداننا وا «هدهسیا شفلوا هرصاج

 ۔ ذم رهش «ندن کی دتبا ضرعت هیلو هلدی» ضقت

 هنرزوا كموق م «یقرهنا وا عفر یس هر ام كروک
 «طیض کلم ادعام ندیونیسو «قوس رکص
 تیحوز زو یماجر نالوا مقار و
 هلاصم دقع «قرالروس لوبق ه ات باثح

 ندزالروس تدوم ندرابدننسا رابد .یدشفلوا

 «هدهسیا شعا نایصع یسهدروو و قالفا «لوا

 ؛بولوا بولغم ندنفرط كي زورف یظفام دو

 هدعن . یدشلوا بلاط هناماو وذع «هلدورو ههنردا

 كي هزج یردار كناشاب دیزباب هنرزوا كدینج
 «لتف یوقم «قرهنلوا قوس
 «یخ د یرلتهح نایمرکو اعرتم ۶ یک ییدلبا طض

 كلام ةيمض .هنبرزوا ىرلتوف دلوالب كنب راک اح
 نایصع كب دم یلغوا نامهرق . یدلوا هناقع

 ندهملق «هدهسیا شا هرصاح یهیلاطن | «بودیا

 و ذخا كي ىلع ییغواو «فالتا هبا هلک نالا
 بولغم كب میهاربا یلغوا رکید «قر«نلوا تفرک

 او كرناحو ؛شلروس وذع مک ندق دلوا

 .یدشفل وا 3 دالب ضعب

 هدیلوطان | هدنفر ظ هنس ید قلآ هلهحو و
 دودح و « میسول هب يخ ندیلیخ هناقفع كلاع
 هدنخرات ۸۳۲ «ءرکص ندقدنلوا نیمأت هناقاخ
 منف هلبتقو كره »لبا مور یرلترفح هاشدای
 كرنالس نالواشم ةبج ندلا هدروع " ٌةعقو و شغل وا

 . یدیشمرویب تدوع هبونردا «هلبا ح یبرهش
 ماست هلراضر یدنک یبلاها هسا هد ۶

 ی ضعب د كغلدژانرا «یک یییدنلوا

 یتاقلمو رمزا و

 ۱ هدنتعم كکب ىلع هداز سوروا .یدشفلوا حق

 «هلفلاط هعانف رکسع نانلو هدنرفس ناتسراجم
 هدهجرد زستسن ًاناذ «هدانتسالاب ندنو یلارق راجم
 رکاسع«هلکعا موه "ةتفب هرکسم نالوا هدایز
 كنلارق را و یغیدلوا مازا راحود كنەباثع

 ۔ و هدنششت قافنا بیلص لها رب یشراق هرایاناثع

 تاذلاب «بولوا یهاشداپ ترفح عوم* ینیدنل

4Yo ۱ر م 
 هد ۸۳۲۷ ۰ نکبآ هدنناکرادت یرفس ناتسراج

  لوطان «  هلن آ ربخینایصع ندیک, كنلفوا نامهرف

 هتشب لدا یا «قرهروب نانع عاجرا هنبناج
 ناما و وفهع كکب میهاربا و ؛طیص ینامهرف رابد

 روا هنب هد ۸٩۱ .یدیشمروس لوبق ینماحرتسا

 هرکسعقوس یثراق هناتهرام كب یلع هداز سو
 یغد نادفب و قالفا هلا برم ۰ بولوا رومأم
 هینافع رکاسع ۰ هدلاح یراقدلوا قفتم هلراح
 تاذلاب ید هاشدای ترضح ًابفامتم و ؛شلکب اف

 2 یهردنع" و هرصاح یدارغط « بودیا رفس |

 ید م روس ۱ « راععتس الاب یناغوا یا هلش رط نهرو هده مآ
 یدودحیهدووو و قالفا «نکیا هدک 2 تحارتسا

 كکب دیزع نلیردنوک هنسیشراق ۰ هلا زواجت

 «ندنراقدلواناشیرب قرهلیبوق هلوباچو امخلیرکسع
 هدعب و ؛شلوا دیهش كب دبزم هیلاراشمو بولغم

 هدرئاد یرکسعیغد اشاپ نیهاش هلوفنالوا رومآم
 مزهم ؛بویم هلوا قنفوم هلاخدا هماظتنا و تعاطا

 کیا ندیا بقاعت ییررب هدنلبا مور .یدشلوا
 ندیکی «هلغمریترآ یتراسج: كنلغوا نامهرق مازبنا

 «ندنفیدلوا بحوم نسا نابصع و دهع شقن

 هفرط وا تاذلاب هاشداب ترضح هدنخراا ۰

 یدلا ءالع هدازمش ناناو ینرصتم هیسامآ « هلتع ص

 ؛شلک باف هدرلهبراع یکیدتبا «باتتتسالاب ید
 كهاشداب «هدلاح یغیدلوا مزبنم یلغوا نامهرق و
 طسو نالو عوقو كنسهجوز نالو یسهریشمه

 «بوروس تدوع ههنردا هدعب

 هیلاراشم .یدیشفل وا وفع یعرج هنبرزوایاحرتساو
 شا تافو هدنندوع هبهیسامآ ندلا ءالع هدازپش

 كنبداینوه یاب روپشم راراجم هدهرص وب .یدیا
 هجالآ ؛بودیا موجه هلرکسع یلتیلکو هلیسهدناموق
 هلا قارحا یترلفرط یبوک رهثو شينو راصح
 ءان هن رلکا هباغو 22 را یضوط ههټردا

 یدالزبا زکلای «بویمهلوا نکع هلباقم هنیربدنک

 .هلرو نادم هنرازواجت «قرهنلوا هظفاحمیزافو
 .یدیا شم

 یا لاخ دام ناطلس هرکص ندللاوف و
 وزرا تحارتساو تغارف ندتنطلس روما یرلت رضح

 هدنذلف رصتم اسینغه هدنخرات ۸۷ «بوشود هنس



 ار ٥

 «هلبلج ههردا یاح دم ناطلس هدازهش نا

 قحءا یر دنکو ؛شعا سالجا هتنطاس تا

 . یدیا شملکچ هبا سینخم باصع-الاب ییاشاب

 هقشب هنسمتا تلزع رابتخا هلهحو و ا

 ندنکاعک فلاح دم ناطلسو «كرهرو رلانعم

 «هنسو «نالآ «رام «كرهشود هندیما هدافتسا

 كم ناسکس «قافتالاب یررادمکح نادنبو قالفا
 ناطلس «هلرلغا زواج یهنافع دودح هلرکسع

 ناطلس «هراشتسالاب هسک یراترضح ناخ دجم
 ؛رلشمرو رارق هننوعد كنیرلترضح ناخ دارم
 ۱ داس ناطلس « هلب رلغ | حالاو مارا هدایز هدیاب و و

 هنسارح هنردا هروبجاب یرلترضح ینا ناخ
 .اکتخحهردا هن ناخ دم ناطاس هلاراشم ‹كر هلک

 - رادر تیوام یودرا یرلیدنک «هلبا اقا هدنه

 نالواشلیرلبا ردق ههنراو كره دنا هدهعرد ین

 «هدنر کد ش رک هب رحو؛ شمقبچ هنکو ا كنب رکسع نعشد
 هدعب «هدهسیا شعروک هدنفرط نعئد هبلغ ادتا
 قرهلوایمهعتن هناراکتأرح تکرحرب كنلارق راجم

 روتف هننرکسع نعشد ««نیرزوا یس وا لوتقم
 ؛شلوالئان هتنرفظمرب كوب مالسا رکاسع «بولک

 «هرکص ندکدتنا رام و رات یشرکسع گكراتعشدو

 | هلرلترضح ناخ دم ناطاس هدنرلتدوع ههنردا

 هد ۸4۸ «هنرزوا یرارصاو اجر كتلود یالکو

 هدنخ رات۸ ۵۰ .ردرلش | سولح هتنطلس تخم ات

 هیرادا تیءهروم هلرکسع قوتسم یی را

 هعف ییعالق ضعب نالوا شلاق هدنجراخ هناقع
 تاذلاب ید یرلیدنک «یک یرلکدتبا ۳۳
 مفر هدفرط وا «بودیا تعزع هنبرغس قلدوانرآ

 برح هلکب ردنکسا نالوا شا لالقتسا یاول

 هد ۸٩۲ .یدرلشعا حج رار یلیخر «گرهدیا

 قافتالاب هسنارصت لود راسو رابلهجو رلیلهل هلراراجم
 یرلکدتبا موجه هلبا هتفتم رکاسع كيب یللا زو

 هلب اب دن ؟هدنسهووا هوصوف هاشداب ترضح «هدلاح

 ندنوا و كوس ندنت رفظم هنراو تۇ

 اسور كرلشد و شفا لئات هتب رفظم رب قالراب

 لوتقم هدیرح نادیم یجاق رب ندشنارادمکح و
 ربسا یغوچ رب و ناشیرب ید یمهیقب «بوشود
 تحارتسا هدهنردا هرکص ندترنظم و .یدیشلوا
 .هتسخ كلن وک چ وا هدنخرات ۸۰۵ «نکیا رهدکعا

Yor 

 ۳ ردشعا سولح هب یا تخم

 ۱ ر م

 یتمن و ؛شغا لاحنرا هدنشاب ٩ «هرکص لدقل

 قبجا سوا «هرزوایبصو «قرهنلوا لقن هبهسورب

 .ردشفل وا م

 ناخ س ن —ناطاس) | ۾ :
 0 نایلس 9 | كلان ناخ دار

 نی ناخد نب یلاث ناخدیزاب نب لوا ناخ ملس
 یسیککیا نوا كی هبناث۶ ماظع نیطالس (یناثناخ دارس
 ٩۸۲ و ؛ ن باک هدنخ رات ٩۰۳۲ بولوا

 فرصتم ۰ هشرزوا یافو كنبراردب «هدنخرات
 هدنشا ۹ «دآر هلک هت داعس ر د ن داسینغم یغیدنلو

 نفد هر هب رآ

 ناطلس ینولاق یدج
 نانلو هدنرادص دنسم یر ندنرود ناخ نایلس

 قفوم هتتشعنسح قلود روما هدنرود یردیو
 اشا هدنلکو دنسم یاشاب دم یللوقص نالوا

 هرادا قلودروما اهد هنس شب هلا راشم « كر دیا

 قفرا ضعب یشرات هایرتسوآ دانا ولو ؛ شا

 هنتخش ناتسهل یسهقود لدرا «بولوا راهبرام كفت

 امك هاج اصول یخد یغللارق ناتسمل «هلغفل وا داعقا
 ندهنروهلشفو كنا ا ساف .یدیشغل آ هنتلآ هن

 « هدلاح ییدتا طبض یخ یصتتسلا دم فیرش
 « دكرهلک هتداسرد كللادبع فيرش نالوا یشقر

 یسیکب رلکب ریازج «ندنکیدنبا الا هبهیلعكود
 موق «بولوا رومأم هنقوس رکسع اشاپ ناضمر

 ؛شعا داعقا هتخت کالا دبعو «جارخا یرصتتسم |

 زیکرو کا اعلا هن ر ادمکح زیکرو رصنتسمو

 هلرکسع ینوتسم نانلو هدنسهدناموقتاذلاب كنلارق

 زیکرو اشاپ ناضمر هیلاراشم «هدلاح یی دتباتدوع

 یخدرصنتسم هللا لارق «بودیا بولغم یخدیرلبل

 نارا هدمب . یدرل شلاق لوتقم هدیرح نادیم

 بینا لیعامسا هاش نالوا شقا دوعق یکب هنتخت
 نانسو اشاپ ینطصم الال «قرهلیچآ هبراجم یشراق
 برح تدم لوط هلراقلرادرس تناشاپ داوا
 «ناتسفاد «ناورش «ناتسجروک «هلا ماودلادجو
 زر قحو یمسقرب كناجرذ آ و ناور «دنرد

 یشراق هبایرتسوآ هدمب .یدشفلوا حف یخد یرهش

 ییبخ رب یخد هدنتهج ناتسراجم «بولیچآ برح
 هدنرود كهلا راشم هاشداب «قرهنللوا طبض رار

 هلهجو و .یدشفلوا عیسوف ییخ هينا دودح
 ندکدروس تنطاسهنس ۲۱ تلا ناخ دارمناطلس
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 لاحرا هدنرشا ۵۰ هدنخ رات ۷:۵, «هرگص

 «بولواهاشدایرب لع یو عاشو بدا .ردشعا

 هدشامز . یدرردبا سلخ (یدارع) هدنرامشا

 زم یقحم «دنرلجا «هدهسبا ا قوج كب

 لسو میلحو لئام د . ردز آ كب یرلن دیا

 ۰ ردقوچ كب یبایاطعو یلاریخ «بولرا هاشداب رب
 هدروفاوب كر هرردتنا انب راهبق ریکراک هفررش مرح
 .ردرلشقبقآ یخد وصریو ؛شقعافرم غلابم یلتیلک
 «بولوا یوم ییدلک هباندیدالوا زکسنوا زو

 یرلفلخ ثلا ناخ دم ناطلس نالوا یراکوس
 دنس هریطخ ینیرش مماج هفوص يآ . ردشلوا
 .ردنوفدم

 -- ناطاس یزاف 1
 د 4 e 1 میاد ناخ دارص

 .هننامع ماظعنیطالس ( كلاناخدارس نب كلا ناخ
 هاند هدنخرا ۱۰۱۸ «بولوا یسجدبنوا ت

 یرلفدلوا هدنشاب ۱4 «هدنخشرات ۱۰۳۲۲ و ؛شلک

 « قرهلوا فلخ هناخ ینطصم ناطاس یمع «هدلاح

 و توطسوتماص . ردشلبا سولج هب یناتع تخت

 هدنراسولج «بولوا دننام هیلس ناطلس زواب هدئوق

 یرچکبو«شفلوب هدلاحر جو جره هرادا روما
 ندنسهرزاد طبر و طضر یرارکسع یهایشو
 یرهدلاوندیا تیاصویارحا «ندنغب دلوا شمقیچ

 رلمدآ ردتقم هنشابشیا « هلیتنواعم كرکیهام
 « هدهسلا شعلا هلاوحا حالصا لر هتک

 « لطبض یدادغب سابع هاش یئاش نارا

 هلرااقراقازقو «دیهش یهبمالسا *یلاها كم زوئوا
 !قررادعا تا جا فا شید ارس زکد

 هنارا اشاب دجا ظفاح نانلوا نیل هترادص دنسم

 «درهدیا هرصاحم یدادغب ‹«هلقوس ةن یئراق

 هد هجتس وکو «یفالتا نیرکسعقوچرب كسابع هاش
 ردق كرب ترد « هلبا قر یی رلغ اق ۲ ۵ ۰ دا رلقا رو

 كاله ىغازق

 هاشاپ لیلخ ترادص رهم «قرهنلوا لزعآرخۇم
E ETE نما ؟هداما«كرهدیا 

 | هنتهحدادغب رلسار | ندف رطرب هدهره وا ؛هلکلرب و

 | اهاءزاآ یغد ندفرطر «بودیادیدشت یرازواجت
 هعوقو ثداوح قاط 2 ٤ هلحورخ هدل وطانآ

 | .دنتسم اشا فرمخ هد ۷ ۰ نکن دلک

34 

 E هفرش هدر هک هیرادرسو ترادص

 هداما یثیاسا هصاوط ااو «بولفء یرل سارا

 هدننب رلب رصکی هدلوناتسا هدهرص وا .یدشعا

 یکو هاشداپ « بودیا روهظ رللاح زسنوفیوا ضعب
 یا آ ینکوا تبالاتسا هوس قوچ رو كرللاح
 ؛ شلوا روبج هکمرتسوکت دش هدایز «نوجما
 پارش و هیفنا «نونو «هلئلوا هیکشل ادیدش ًمیطو

 رازج یفآ كپ یخد یثراق هرللاح یک یلامعتسا
 ره كلها كلاع هدههاس و .یدرلشانا نیس

 ۱۰ 4 «هرکص ندقدنلوا نیما” شیاسا هدنفرط
 «كر هدیاتعع هنن رفسقرش تاذلابهاشداپ هدنخشرات

 هتدامسرد حفل ادعب یدالب رئاس هلا زیرو ناور

 هنبرفسقرش بنات هد ۱۰۸ و ؛شمروس تدوم

 ًالک نسودرا نارا و ھت یدادغب «هلا تعنع

 قوجر ندنرازیمو ناخ نارباو «كرهدنا مزپنم
 داد_ةبو ؛ شا تدوع ike «قرهوط رسا |

 دقع هلناتسهل امدقم .ردشل وه ترهش هلکخ د یحاف

 هیأت غلابم قوچ رب یلارق هل «كرهدیا ۳
 كيدنو هدب «یک یرلقدلوا شا رونم هئتس

 كبشب یرکی «یامباب یونس یخد هلبتبروهج
 .یدرلشا هدهاعم دیدج هلیطرش كمربو نوتل ۲

 ندکدروستنطلس تدم برقههنس ۱۷ هلهجو و

 « بودیا لاحرا هدنش ۳۱ هد ۰۹ اک

 1 .ردشفأوا نفد هنسهرت ناخ دا ناطاس یراردب

 انس ادد ییهفرش ٌهبمک قرهلوا ندنتاربخ *هلج

 4 .ردرلشمریدتا ۱
 ندهناشع نورحم هاشم ۶

 ۱و سید دارم
 هدکلرب هلا یلع یدیسو سیر یربیو «شعشتب
 یهدنتهج یزفروک هرصب هلا نام و رجا رحم

 قاجتسفطق یقلهرآ رب ؛قرهنلو هدنواهیاغود ۱
 ندننافو كيرا یریب .یدباشلوا یخد یسکی

 ا اود رم هد ٩٩۱ هرکس |
 * شا تعزع هنزفروک هرصب «بولیرو هی هچرت

 شمش ریکهبرح هلیساود زیک:روب هدنزافوب نمرهو
 ۱۰۶۱۳ تاج «بولوا یلاحوتف قوچ رب .یدنا

 هدرخ لحاس یر »| تافو هدسودر هد ۱

 عماج هدرادکسا . ردهاک* راز هجورحم مولا
 ردراو یاریح راسو ارش او زا سا ۵



 هدم < ت تان وط ۷ ۱
 رک الو ی یغاط دار

 هنفاطریما ًافرش هک «ردغاطرب لوس هدنغاعنسهیهات
 دتع ییغوط هبیلامش برف «هدلاح یغنیدلوا لصتم

 كغاط قا نالوا یسهورذ كسکو دلا «بولوا
 رلوصنیاندنرلک:ا .ردراو یعافترا هرتم ۰

 هلب ل هطساو هیراقس و لریفصوص «زیدک «سردنم
 قوا بصنم هزیکد هرف و هه میم «هزکد قآ
 مقر غاطو «هلغلوا هحوتم هفرط ج وا «هرزوا

 .روا یرلکثا .رولوا شا لیکشن یسهطقن هایم

 .ردروتسم هلراق ایرثک | یرهبو هلرلنام
 ی

REE 
 یجنیا تیارکدم یم ۰ ردیلغوا كیارک كرابم
 هدمب «بونلول هدنبصنم كاندلاروت هدنفاناخ هعفد

 ۱۰۸۸ «نکیا هدکا تاقا هدنک اتفح لهحارس

 هل قوس تناشاب ینطصم هرق مظعا ردص هدنخگرات

 .رفس هعک و هل ۰ قرهناوا نیم هیلاخ دنسم

 « هدهسدا شفل و هدنتیعم نوام یودرا هدیرل

 « ندنیدمهلوا قفوم هتمدخ هاولد هجور

 .هنلوال نع هدنهاکشی یهعلق نداراو هد

 هد ۱۱۰۷ و ؛شماکچ هنکلتفچ لهجارس هنن «قر
 یرارینس هیسور ددهتنامز كنو .ردشغا لاحشرا

 «بویمهدیاتمجاپس هب لام باب هب ییغوط ندیرغوط
 كما ضرع یرلبولطم هلیسهطساو یرلناخ عرق
 شوهدم و تسم ماودلایلع هجرت بحاص «نکیآتدام

 كولو « ندنکیدنتیا ریتحت یرلیچلبا ناک «هلغفلوم
 هب یلامبابندیرغوط كر هدیکو هنکایلاو ردنب ادتبا
 .ردشلوا بیس هنر | تعجاصم

 اا یرتس لات | ها هاش و ندنساره نارا ۳
 كماشع رکناهح ندنرارادهکح یلهد « بولوا "

 یدکی وا تډ وش .یدیا ندننابرقم 3

 ارشیوخ غاد شقن تبرت حول رب کیم
 ارمشیوخ غارچ مزوسیم شیوخ رازه رب

 اما ( ناولسن مر دوا
 و ۲ ندا 0 ۱ یداص

 ندهملاراشمماما .یدیا ندنیذوم ربهاشم هدرصم ]

4o00 ارم 

 ندنسیدنک تب یکیاوش .ردشفل وا نفد هدهفارق

 ؛ ردل وقنم

 اجرقلا عرسا ام "الی ًاربص

 ا رومالا ف هللا قدص نم

 یذا هل ى هللا یشح نم

 اجر ٿيح ناک هتل اجر نمو

 هدنس هن اضتک هفوصابآ یاو د بت رم كهل ار اشم هاش داپ
 .رددوحوم هدرا هن تک راسو

 كتك کیا ار نارا ۱ یداع

 : ردیصلخ

 فیرشح یافا ؛بولوا یلدابآ رتسا یسیجرب
 وش .ردمع | تافو هداروا هدنل وصو هزر هل تین

 :ردکنوا تب

 یشک هاکت او مداش ین لضو زا مفک

 دوشن مه نآ هک ور نازا مسرت دشن نیا

 یردار كنیتفا *ىشحو اال وم یسیعکیا

 تیب وش «بولوا یدرک اش كنيتفاتیلع نبدلافزشو
 :رکتوا

 شابعوک ترامت ارام تبرت ندرح دعب

 تسا سب نودرک دبنک ن ادیهش ربق رس رب

 ءارمش نرخاعم (یدنفا - خش )

 «بولوا ندخاشم و ندهناثع یدارش

 اصو ؛شلک هیاند هدندامسرد هدنخرات ۰

 هت داعسرد « هلس انا دخا نددنفانج رلادبع جش هدوق

 هنیآ «بولوا تاذ ر نفرازه .یدشمتا تدوم

 راو ینرا«م یغد هدهمزاب رطخ لزوک هنبرزوا

 :ردندندازتسم رب تیب وش .یدیا
 هدنامز ییدش
 تفلا وا ردیکسا

 هدناهح مزب ردتذل زا مزب لوا

 تبح یادوس ییدتبا هنیربرب قلخ

 تفلا وا ندا ردص دیسلا

 N لبلخ سس یدارم

 قفم هدماش قشمد «بولوا ندنسالع یره نرف

 هرشع یاثلا نرتلا نابعا ین رردلا كلس » .یدیا

 هرزوا دلج 4 بر هلیبیئرت امه فورح هلناونع
 ندراتآ عفان لا هک «ردراو یلاتک لاوحا جارت رب

 ۱۳۰۱و ؛شفلوا لاکا هدنخرات ۱۲۱۱ «بولوا

 رشنو مبط هدنسهعبطم قالو هدرعم هدنخشرات
& 

 (یدارلا دارم) ی دج تی هجرت بحاص - .ردشفل وا ۱ بودیا تاف و هد رات ۲۷۰ و ؛شعا تاور
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 زاعحو ماشو داهو ناربا «بولوا لاراخت لمصانع

 قشمد ه دعل و ؛شعا تحایس تدم لوط هدن راتهح

 ؛شلیا ان ید هسردمر هداروا «بوشار هدماش

 . ردشغا تافو هدندامعسرد هدنخمرا ۱۱۳۲ و

 هرزوا ناسل چوا یرهلوا هثرتو یسراف و ینیع
 یبرش ریسفت رب هلیناونع « ةنآ رقلا تادرفلا» و

 .ردراو یراثآ رئاسو

 عيرانب هدارس ) یرفورمم كا | ۰2
 رضاح هدنساع ردي هک « رد ) ىرمعلا ىراصنالا

 نيذلاةالثلاىلعو » هدنسازغ كويت و ؛شفلوب

 هرزوا یغنیدل وا روک ذم هدنسهع رک تآ « اوفلخ

 نیحایس ضعبو ؛ شمئل وا نبش هدر رادق» فاتح ۱

 «هدهسیا شل راتبج ر دق هب ینک ۲۵۰ oe ندنفرط ۱

 ۰ یغیدلواهدابز لد NOE uo تباہنو ۵ ۰ ۰

 شمب « هدهسیا مکح هلرلهلق قاط ربو كکو |

 | جوا نالق یرک ندزمدنفا ( ماص ) لسرلارخت

 نب بک یسیکیآ رکید .ردشمنلوب یرب كنیشک
 .ردهیما ی لالهو كلام

 دز ربت وهدنتلایا ناعرذآ كارا ) ۰
N EERE 

 .ود هنلوک (هبم را) FA ینونج كد کد

 « بولوا هبصق رب مقاو هدنرزوا كرېن رب نایک

 « یروس رب بارخو مفتم «یسیلاها ۰ ۰
 لزوک هدنفارطا و یماجرب مج «یسیذراچ كوي

 اهدقوچ هداطسو نورف . ردراو یرهعغابو غاب

 ندنفرط وک اله صوصخایلع «بولوا كويب
 كوس هدننامز هناللا تلود «هلغمنلوا ذاخا تهی

 انب كنیسوط نیدلاریمن «كر ەك هللاح رهش رپ
 . یدیشلو ترهش هللا هناخدصر ینیدلوا شما

 و هجا هدنسهبرق ( ناکروکه د ) عقاو هدنبرق
 سنج رب راح ییدادمتسا قلراب هراهحول فاف#

 قوس هنفرط ره كناریا ؛ بوقبچ رص لزوک
 .رونلوا

 هنتردم اجرج 0 1
 ۱۰ EES یاس هی

 « بولوا هبصق رب هدنسیقرش بونج هرتم ولیک
 . ردراو یسلاها ۰

 كساف هداصقا برغم ی شکا 2
 ۳7 ۾

 بونج هرتمولیک :۰۰ سرقت ب
 ا ندنلحاس یسالطا طع رګ و هدنسب رغ

 یی ) نرد قرهلوا هدهفاسم كلهرتمولک ۰

 و هدنکنا لا كنلابج *هلسلس ( سالطآ

 .هداج شینک چاق دم ردهدنزرط هسردم هرزوا |

 یسااها (تاغا) نالوا شنلوت هدن رق «قرهنلوا |

 رم
 ۱ ۲۰ هدنرانک لوص نره (فتشتت)
 عقاو هدیرف لوط ٩۳۰۰۲۳ هبا یلامش ضرع

 ندنتخببیکیا كنتاود یصقا برغم «بولوا رهشر
 نوتیزو امرخ ( .ردبرمثساف یرکید ) ۰ ردیرب
 و قینغاط هدهووا رب لرو وم هل راجاخ ۲

 و بکر ندرلهناخ طاح هلرهصرع لاخو هاب
 ییلاها « بولوا رمد رب مساو كپ هيلع ءانب

 هرتع زکس ید روس یهدنفارطا ۰ ردیورم

 ید یسهملق یا رب هلیعسا هبصق .ردبارخ یرارب
 ۰ ردراو یسوبق ۲ تیهبصقو ۷ كرهش .ردراو

 كا « بولوا هدایز ند ۲۰ یسهضرش عماوج

 . -عماج « فسوب نا « یروصنم «هیبطت یرلکوی
 .امعم تءنص كنیر چه قجما ۰ ردهرتاسو نذالا

 نالوا لوقنم ندسلدنا زکلاب «بویلوا یهر
 مقنمهماسقا هروک هفانصا .ردعنص«یراوبق ضعب

 دازاب ینوک هبنشج رب «بولوا مساو یرلیشراچ
 ۰ ردقوج یغد یرلماجو ناخ .رولروق یخد
 لوصابرع «بویلوا یرلهرجب هغاقوس كن راناخ

 یف و راط یراتاقوس رثک ا «هدسیا راو س
 هرکص ندماشقا كنغوج كلرانوب «بولوا مظتنم

 هناج نردو یرهعناب .ردراو یروبق ږیناپت
 یرههرذ قارتیئام نابروک ندنرلهرآ دلرلنامروا

 رولر دنازق هرظنم رب لزوک كب هرهش ندجراخ

 نوتتسب ندتفاطل و" تان "الخاد ؛هدهسیا

 عيانصنالواشنلوم یرلبا یلبخ هلیتقو .ردمورح
 یمهیغابدتالومعم زکلاب «بولوا هدیندنیغد هبلع

 یوسوم ردق ۱۰۰۰ هدننیب یسلاها .ردیلحاور

 و لو بو ص .ردبرآ یسهلحم دارن «بونلوب

 .اعص هدایز نیزاب «هدهیا فیطل نیشیق یباوه
 یرهوم صوصخ ههراحو هلدتعم ملاقا .ردق

 .ردذبذل كيو لوذبم

 هدنسیرجه رات ۷۰ یرهش شک ام
 ۲-۹ ندنفرط نیفهات نب فسو ندنشلم دلولم



 تار ۾

 هدنرنامز نیدحومو نیلم .یدشفلوالق هبارو

 في ردقهنس زویکیآ «بولوا قخاپ كناصقا برغم
 *یسرک یرهش ساف « هرکص ندقدنلو رومعم
 .هروک دم تکاع شک ارم «هلقفاوا داها تموکع
 وا اذه ° «كرهنبا هئس هجرد یرہش یجنکیا ےب

 و هاک و هداف هاک یولم یصقا برغم یر ندتقو

 ردهدنمکح تا هدیسکآ «بودیاتماقا هدرهش

 (قررم) ندنرط رابپجا ید هنتلود یصقا برغم
 ترم هر ] رول وا قالتطا یا

 [ ۰ هبروب تعجاص هنسهدام « یعقا
 ا د هدنس ون اس فای رعلا ةر ز

 و عبات هنماما طقسم موبلا «بولوا هلکساو هبصق

 هدنسب ونج بیف یاهتنم كنکلاع هروک ذم تماما

 «بولوا ردنب رب هاک راجو روم هلیتقو ۰ ردعقاو

 یسهکسا كاشبرهش ( رافظ ) نالوا بارخ مو
 لاها ۲۰۰ یجب مع یکیدعش «نکیا شقلو
 هدنفارطا .ردهدنمکح هبرقرب كوئوس نوکسم هلا

 و راعشا رربو رلغمض تیقیذ راسو نابل رعش

 هلیتقو ۰ ردنوکشود ندجاور « هدهسرویل
 نداق كکرا هدیاتهم یرلهصکو هلیناقیجآ كنبرلنبداق
 یخد هلسدام كما هقشاعم اوری بوک ه دکآرب

 .یدیا روهشم

E)واس ف ٤ نده هدسلدنا  

 ا هبصق دو ۱ رطب رم

 ہد « نادلبلا منم > ینیرلوا رر هلیسهبلم
 هرتمولیک ۲۷ تنهسنلاو مویلا ۰ ردروطسم

 ) Murviedro وردیوروم ) تاو هدنسق رش لاع

 كامو رلیلامور .رویلیشالک | ینیدلوا یسهصق

 هدننامز ربيعو رهشر دوم هلیمسا ( هتنوغاس )

 مویلا تنهبصق و نالوا شفل و روم لیخ

 « یسهارخ ورتاست د مساو «بولوایسل اها ۳۹۰

 یرانآ قوجرب هلاق ندرلبعو یسهاج زاناج رب

 .ردراو
 اک دن خر ا ۰

 یارمش روک ذم هدهاشتلود ضانرم

 هل دهز ترفو « هل.س هعل اطم ترک «بولوا ندنارا

 علطموش 7 .یدیا روهش# هلیس السا نالواهجمنر طش و

 : ردکتوا

 ت ر م ۶:۷

 ناتسلد لایخ ریغ لد یوس ديان 5

 نابهدید هتشک مشچ نامدیص هدرمس رب

 (هضر)بلاط یبا نب ىلع ترضح ۱ رم
 . ردندسهف رش باقلا د دامدنفا | ی د7

 ی ا

 [ .هلرویب تجارم کک
 د ( = دنسلا ۰ 0
 1 ۳ دو ۱ یدنفا یر

 ندالعشمنلو ,رتفحشم دم هكا ناح ناک

 هتلاضیف ديسلا مالسالاجش هجرتلافلاس «بولوا
 هیاند هدنخرات ۱۱۰5۰ ۰ ردیلغوا كنبدنفا
 سرادم رود لوصالا ىلع هل مولع لیصحم «بوالک
 «یسیضاق لوبناتسا هد ۱: «هرکص ندکدتا
 .دمیو ؛شلوا یرکسیضاق لوطاآ هد ۰
 بوک «هیمالسا نشم دنسم هد ۱۱۰۳ لزءلا
 هرادا یباوتف روما كدهنلاحترا كناخ دوم ناطاس
 «هرکص ندنراسولج كثلاث ناخ نامشع ناطاسو ؛ شعب
 یروضح هدنرلن وکمسر یبالوط ندنتفاشو فعض
 «قرهنلوا لر هد ۱۱۸ ۰ ءان هنغیدلوارسعتم
 هب هدس شل یتیم تدم . . ردشغا تافو هد ۱

 راک تعانق كلام ههشد تبالصو فیفع ۰ ردسرق
 . یدبا تاذ رب

 ندنسارکو ارعش نارا
 ا تاره وا | ناخبلق یغترم

 وش .رد بلغوا كن ولماش ی ۰ شفلو

 وا تیب

 یر عرف هو 2
 تسا رید یاب دوز رکا هک

N Eهطخ کد كن اتسدنه . 

 یکیآ "ِ و هدنس ۱ هاشماظن یه رم

 : ردشلک رادیکح

 هاشماظن نیسح یردب هدنخرا ۲ ییجنرب

 هنس < « هلتهج ینیدلوا يص «بولوا فلخ هلوا
 داد هنخ رات ۷ تاذلاب هدمیو هشاص و كنسەدلاو

 . ردشمروس مکح

 رع كلم هدنخراا ۹ ییعکیا -

 هنوروم تخم تنش هدرکت دجا هلییعس یثبح دبع م ۳

 ۰۲۸ و ؛ ؛ شمال وآیمکح رب «مدهدیاشغلوا دات

 ۳ 2 یلغوالربذع كلم مرق م هدنخ رات

1Y 



 تو
 نیس> ییغرا نانلو هدنشاب لک «قرهئلوا طاقتسا

 یدیا شفل وا داعقا ناخ

( Merthyr - ۲۱۵۲۱۱ ۰( 

 هطخ "سلاو گن هرتلکنا ۱ لیودب ریترم
 ك(فيدراق) و هدنتلابا ( نار ءمالغ ) عقاو هدنس

 ( فات ) قرهلوا هدنسبیف لامش هرتمراک ۰

 ۔اها 16 ۰۰۰ ۰« بولوا رهش رب هدنرزوا یرهن
 و یر هاخربمد مسج «یلو ربم د «یلودج ؛یدیل

 - ردراو یرلن دعم رمدو روکو

 عب هدنرلف رط جا كنس هطخ هقرب )

 « بولوا همش رب هدنرزوا كن باب | "
 مبا هنغلف رصتم یزاغس ردشغلوا ذاا اتق ر

 ماو نالوا كەد 4 راج ۵ تب ه را شمب رکید

 . رد تلصا مع یخد

 ندنسارعشناریا ( رقابدازرعم )

 .وا ندنرارصاعم گان زح ىلع خیشو | ته
 :ردکنوا تب وش .ردیلن اهفصا « بول

 نمذاک داشفا نکشرب -فلز ,ذیق رد
 نمراک زور دش وت فلذ ز رت هتفشآ

 هدنغاعس و تالو تورب
 هد مقر تهج كعغاعسو ۱ نوبع 2

 ۳۳ «هلیفلف رصتم نانبل لبح "هلاوش «بولوا اضق 1

 «هلیغاعساکعو یساضق روص ًابونح «هلیساضق |دیص
 یزکس

 هلبراهیحان هلوح و نینوه «بولوا یسهبصق هدیدج
 «ردعماج ی یلاها ردق ۲۰۰۰۰ وییهرق ۵٩ رار

 لاتر تقم هب هغلتخ تام اج ی ۷۱۲ ٤ داران و هک

 ًایمخت یهدنس هیت هلوح «بولوا ملسم یروصقو
 . ردئرابع ندنابرع نیشن هعخ یسلاها ۰

 زکلاب « بولوا لهضراع هرزوا تیموع ۳
 تناضقیره هعیرش .ردتل هووا ینارطا كنل وکه لوح

 قرش بونج « بودیا لیکشت ینسهبقرش دودح

 . رویدیا لیکشت یلوک روک ذم عسوتلاب هدنتهج
 یاچ جاقرب هرزوا قلوا بصنم هب هعیرثو هلوکو ی

 و * ردلو یبهیراج هایم «بواوا یخد یسهردو
 تار رد دم . رونلوا اورا

 .راوح تانفعل

 ۰ رددودحم هلیتیالو هبروس یغد اقرش

 لزوک یسضارا

 ندا دعصت «بولوا یاقاطب ینارطا

 .ردهدکعا لالخا یتساوه كن
 مه هدنااح یربیطن نالوا جادحم هف رعم

eه  
 ى مس ق زج

 اوه

oA د ر م 

 " ندنتا ] کای وص هتبنم * یضارا قوحر هدمه حالصا

 «یادنب «بولوا تبنمیغارپوط .ردقج هنلوا سیلخت
 « هیلوصف « څر, « ماسیس « یراد «رصم .هیرآ
 «قوشز «موزوا هللا تابوبح رثاسو جرم «دوخت
 یکجوب"كیا ۰ رولوا لصاح رلهویم رئاسو ربجما

 ا ۱0۰۰۰ "یونس « بولیر دشبن یخد
 یراخذ .راةبچ یغد لاب رادقم رب و «رنلآ هزوق
 .ینیدلوا یناجارخا «بواوا هلضف ند هلم تاج ایتحا

 ۔اویح .رونلوا ر یغد یسهزوقو نوتبز «یک
 هدهجرد یعکیاو یک ىج هد هجردیجنرب یهلها تان

 اضق ۰ ردترابع ندهرتاسو هلکرخ «رثیص «نوبق
 «بونل و ېتکم ماسمریغ Ss لسم ۱۱ هدنلخاد

 ر, عف ٰیزک رص . ردص وص# هناا ی ٤ دكرلز وب

 ۰ ر دم الغن اص كب یداوه «بولوا ه دا

 لد (ملص) ةنالوسر با
 ۱ ساد رص -ردیعا كنرشک یدب

ESكول لا جات یریما ماشقشەد ۱  

eو یمهجوز كنیکتفط 4  

 همک ڪم یسەدلاو دوم نیدلاباهش هلبا دلوللا سمش

 ندنفرط یکنز نیدلادام هدعب «بولوا نیداق رب
 هدیرعه نرق یعتتل ۲ .یدشنل وا قیلطت هرکصو «جوزت

 3 هسردم رب هدنحراخ كتدمد و «شماشاب

 ۰ ردشع |

 ندنسارمش ناربا (مثاه دم ریم) ۱
 وا ندنناداس یوضر دمثمو ید ہم

 هدنتبڪ كولم اش نافعلق ىلع هدناره تدمر «بول

 .ردشلوا لوتقم هدنسهرص ىلتق تنوو ؛شفلو
 :ردکن وا تیب وش

 مود دوخ زا عادو تقو نوچ هک ترسح نآ زا هآ

 تسین رای منیب و قوش نادازهاب مآ دودخای

 .ارعش ییناژع یرجهنرف یجتوا ۱
 : ر دیصلخم كن ثکی کیآ یخ دن دنس ید ص

 ۳ یرادرتفد نيدو «بولوایللوسناتسا یسیجنرپ

 :ردکنواتیب وش . ردیلغوا كنبباح ىلع

 ندا هد ی ندشاب هم وشام راک زاہقیچ هشاب
 ندشاب قاچ رديه قشاع ندشاب 8 9

 نسحا بولوا ندنسهمز یهایس یسیعنکی |

 .یدبا كلام هطخ



 زر م
 رد پات یرلخر نوک یمعسج ندرتح

 ردېش قلز هعشاب نروتک را وک هرق

 ا كوللازع نإ ندل داص )۱
 نواكنکولم هبوب لا ( اب نابزرع

 ءا 4 عاڪش وا هلودلا ناطاس «بولوا ییعذب

 كرد « هدنخرات ۱5 ۰ ردیلغوا تب هلورلا

 هددادفب «بولوا نیشن تخم هدسراف ؛هدب رزواینافو

 -هنس ترد هلا هلو دلال الج یمع نانلو امالا ریما

 . یدشعا هلاصم هرکص ندکدتا هرام ردق

 یغنلارهالاریما دادغب هرکص ندشنافو تب هل و دلا لالح

 هددادنب یی>ر كام یلغوا «هلغلاق هنسیدنک یخد

 . یدشعا تماقا هدزاربش یسدنک «بوقارب

 «بودیآ جورخراکن ابش لیعامسا هدسراف هدننامز:

 ناطاس هدعبو ؛ شمر دشا غوا یسیدنک تدمرب

 شقاقوسرکمع رە رزوا ندقارع قوعلس لرفط

 ؛بوردنوک ی اندم وا یضاق هجرت بحاص «هدهسیا

 هلیطرش كم غوزت هيلا راشم رادنکع ىق
 ندکدروس تمروکح هس ۲[ و ؛شعا هلاصم

 .ردشعاتافوهدنشاب ٤۰ هدنخرات ؛ ۰ « هرکص
 یخد هنسهدام « هلودلا ماصع »و ]

 ] > هللرویم تعج رم

 نارمع ن دن هللادع وا ۷9

 ی ندایدا و ۱ یابد ص

 تافوهد ۳۸ و « شلک باند هددادغب هدنخرات "

 رب .یدیا یحاص یلوطدب ید هدشیدح .ردشعا

 ن, دیزپ «بولوا یرهعوم لزوکو ینافیلأت قوچ
 ندیابیترت یناود هلبامج یخد ییراعشا كنهوامم "

 و « هدلاح یشیدلوا لئام هعیشن .ردهجرت یحاص

 .ردبف قمدخ "
 زازف هدنتالو بم سانا هه

 | ناس | قوذرم
 هدنسیقرش بونج هرتمولیک ۷۷۰ كسابارط «پول "

 NEAR هلا اش ضرع

 دو رب شینکو نوزوا نانید هرفحو هدیقرث لوط

 هلرلجرب و روس ۰ ردهقاو هدنسیقرشیاهتنم ككن.د

 یغانوق تموکح ؛ یسلاها ۰۰۰۰ «بولوا طاحم

 كاشیایلیخ «یسهملق جا یداحیبهاشیقو مماج ربو
 هلبرل هاب هویمو هزبس هدنفارطا «یسشراجو رازاب

 .ردراو یرهیفیص هدنرلهرآ كرلنوبو یراقلامرخ

0۹ 

 : ردذذلكب یرهویم ۱

 ز ر م

 یراتاقوس رئاس بوک هداج شینکرب ندنسهتروا
 هرارلا نام «بولوارغآ نزاب یماوه .ردراط

 .هجرد "نیشیقو ؛راقیچردق هبهجرد 4۵ هدهکآوک
 سس لوا هتس و هبصق و .رنیا ردقهب

 زا ین هلکسا برع سلبارط هللا نادوس «بونلوا

 تیمهالیخ .هلذغلو هدنرزوا یو ناوراکیهدنس
 . ردشعازق

ALKANES NE 

 ۳۷ تا هبسامآ ۲ ا ۱ نوه رس

 ولک ۱۰۵ هدكنوسماص هدنسیلامش برغ هرتمولیک

 هبصق رب یزکم اضف مقاو هدنسیبیغ بونج هرتم
 هووا رب مساوو هدنکا كنغاط ناشواط «بولوا

 ریوصت نایاش و حرفم لوا نسّوم هدنرانک
 لزوک هدنفارطا « یسلاهآ ۲۰ ۰۰۰ «یسهرظنم

 ددعتم «یرلجاف آ زوج لوس كو یراهعابو غاب
 .ورپ اھ مآ ۰ یسهدشر بتکم «یبهفرش عماوج
 ین هبعشرب صوصخ هاناو بوسنم هنیراروسیم ناست
 ص وصخ هرلتبوزج «هلییتکم یلخاد رب مسج یواح
 نالوا یلادرک اش ۲۳۰ كراينماراو «یتکم كوب

 یدامو هایس ًاجراخ یر هناخ . ردراو یرابتکم رب
 كب یسهرظنم كیهبصف < هلفلوا راط ىرلقاقوسو

 تامر الصا هتراهط و تفاظن « یکی دلوا قم

 ردقههجرد ۳۷ نزا یخد ترارح «بویغلوا

 ندیدنکبا زکلاب .ردلکدیلاكم یساوه «ندننیدقیچ

 تا وه یرهمک یراک زور .لامش نسا هرزکص
 ی ٠٦۰۰ كنسيلاها . ردبا لیدعت یرارح

 .ردلسم یروصفو نابتسرخ

 « هیسامآ سفن ًاقرش یناضق نوفزرم -

 یندآبونج «یبوک یجاح شوک ًابف .هضوح الاش
 « یلکرا « بولوا دودج هلرلاضف یزوا دیج
 ندهرق ٤۷ و هبحا ۳ هلب رم | قع او یغوز

 حاشا «بولوا یدک ۱

 ادعام ندنانتسرخ ۰ نالوا نک اس هدزک

 « بولوا فاتخحمو یلهضرام یسضارا .ردلسم یس

 .ردراو یسهردو یاچ چاق رب بصنمهغامرا لیشی
 هنهزنسو هوسو هرخذ «بولوا تنم كب یغار وط

 . ردقوچ یفالوصحم یاعتم
 . ردقوچ ید یرلفاب

 ردندنن ال وصح لشاب كلا تیایف یخد شاخعذخ

 HD یدلاها ۰ ر دنک

 و لوبتم ك ادب



 .د

 ۱ «بولرا ترابع ندنه-د هسونم هیماشاب هام میانص

 صوصخ کو هدنلخاد افق سو ردق ۳۲

 : رددوا
bourg ) ۱تاب هبس و رب ( 0  

 .رودفامو هدنتلابا هفاص | یو ست

 ( هلاس ) و هدنسیترش بونج هرتمولیک ٩۰ كف
 تی زاتع تموکحرب كجوک هدنرانلوص كن رپ

 « یسلاها ۱۳۱۰۰ «بولوا هبصق ر یزکص

 «یسیدادعابت ۹ یلخاد «یساسلکرب عنصمو مسج

 یساراح دا هتموکح <«

 .ردراویراهقرتاف هرئاسو هکرس

 ( ردوا ) یسهزاتع و غرویسص =
 یراتموکح غر هدغام هلا تروفقارف یهدنتسوا

 ۱۰۱ کادو ۱۹٩ یو «بولوا عقاو هدنسهرآ

 هلب | نلاه۱ ٩۶۵ ۰۰۰ دل یمن دلوا هرتمولک

 تبنم یغاریوط .ردمسقنم هباضق ۱۷ و نوکسم
 شام هلبرلن دهم روکو ريمد «ریقاب «شموک «بولوا
 . ردقوح یرلفاحوا

 یش هواسو ندنسارمش نارا

 تب وش « بولوا EL ۱ لس

 :ردکن وا

 ولت حب ی هم
 مداد یمن" بجعو :لد درد بیرغ

)Mersey(ەرتلک:| iفضلا ك 

 ( رتسچ ) هک «ردره رر هدنتهج ۱ تک
 « دكرهدبا نایرج یرضوط هبرف « هام اا
 رتساقنال هلبا رتسج و ندنایرح كهرتمول یک ۰

 شینک هه ولیک ه ا ندقدرآ ی رلتلایا

 «كرهدیا لیکسشت جاخ رب نوزوا هرتمولک ۳۰ و

 ی هبربیخ E د دمتم

 «هتساشن «تورابو

 هرتمیکم ۶۰ هدهنات .رولیکود هنم زکد هدنالریا

 .رکود وص
 یاهتنم 0 < 1

 یدودح سنو و هدنقرش زرا یس ص
 ناجم هلیتقو « بولوا نایلو هلکسا ر هدنبرق
 ندنفرطرلزسنارف ًاريخا . یدبا روهشم هلیناجارخا
 ) La Calle هلاق ال ) « قرەلوا دی دم و راما

 . ردشغل وا همش

 ما
 كن رهش ریازج و هدنتل جاج دلا یس

AA 

 ۔ارغج «بولوا هاکساو هبصق را هدنب رق كنيم ی رب ۱

 4 ربشا ( قرهلوا هدنسل ام قرش هرتهولبک 2

 طاع هلزکد ندتمج چوا «هروک هنفرعت بیعنویف
 ر نالوا یسویق كټ رب ندهرق ندهمبار تهجو

 وب ندنفرط رازسنارف مویلا .یدبا شلرتآ هلروس
 وا همس ) Port aux ۳9۵۲۵۶ ) هلیس هجرت كما

 ۷ داسج ) دوخاب ( دانج ین ) هدنرق ۰ رول

 ندنفرط رلزسنارف ًاریخا هک «یدروینلو یسهبصف
 وا ناکساو راعا ندنکی هلعسا (0ز۱860 تنح)

 . ردشفل

 EEE هو فا

 سم کان (E ةن وتیزلا یس رص

 .رو ديالا یوجتوفاب ینغیدلوا هبصق رب هدف
 هبصق ا ا هلقص

 مد € نادلبلامح+ « یغیدلوا ۱ ۷ ی

 هیحت (هلاسرام) كرا ايلاتبا مويلا « بولوا روطسم
 مدام ( هلاسرام ) ۰ ردکر ک هسل وا هلکسا ی رلکدتا

 «قرهلوا مبان هننظ كنقىقحت بارا اب وروآ ضمبهدنس
 .قلوا طاف ندنسی رص ما (هنلایس ص) بل سا و

 طاغ ند ( یلع یس ) ؛هدهکدتا ناس ینااقحا

 ۔ روبایشالک ۲ ینج هلوا

 لاین ملا

 e 9 ریبکلا یسص

 .قرهلوا هدنسدل امش برف هرتم ولک ۰ تبارهو

 هبصقرب كچوک هدنجا یوق رب كنبزفروک نارهو
 ینایل لزوک لا كنيل اعث یاترفآ «بولوا هلکساو
 ۰ ردیواح

 * ۷ تل هنطآ و هدنتالو هنطآ :

 هدنسب رف بوذح (e نجس

 . ٩۰۰۰ « بولوا هلکساو هبصق رب یزکرم قاس
 رب هل رامتخر لزوک شفلوا اشنا اربخا «یسلاها

 ۲ ۳ 4 یمهبنا ریاسوهناخ رفاسمو هزاغم یکی اط

 ص وصخ ههفلتخ تاعاج «ینیرشمماحرب «یرلفاقوس

 چادتبا ۲و هیدشررب «یسهسردم ۲ «یساسیلک ۽

 .دومرآ و یعیف لوبت« كپ هلا نوهلو لافترو
 قرا كلبا كب و یرلهجاب یواح یترلجاف

 « ردق هبهینلک هلوا هنس چاق رب هبصق و . ردراو
 هرق رب یدام ك «ییالوط ندنتماخو نساوه
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 اوت
 ردق هب هنطآ و سوس رط ناروا الا «نکیاهدنلاح 3

 شیپيکوت رئاس هلبا هوش رو یطخ لوب ریمد رب
 ۔وط زون هب قر .هنیرزوا یداشنا كنار طئاسو
 كنق مهم و كو رب كنبلوطاتآ اذ «بوت
 و «نی رو عیسوف هب هنس ندهنس « هلذلوا یسهلکسا

 -اهس زکرم قح . ردهدقفوا حالصا ید یساوه

 سوسرط ۰ نکیا یزکسم تباضف رب یتطم هنغ
 هغاخس نانلرا لیکشت ًاددج هلیقالا یخد كانساضق
 .هنطآ تلون ریمد روک ذم .ردشمنا وا ذاخنا زکرح

 یطبر هنطخ كو یلوطا ۲ هلدیدع «یرلبا ند

 اهد تاق رب یرومهو تیمهآ كنبس رص هدنلاح

 رهش جاق رب هدنراراوح ۰ ردقو «مش رد هر

 هبصق یخ دیضاقنا كرلن و «بونلو یرلهارخ كعدق

 .ردهدتماراب هننیزتو ا كنس هنا

 كفاغس نالوا ییانمه ی۔اضق نیس ص —

 .هیحانیناولا ؛بولوا ترابع ندنعق ییونج برع

 لاها ۰۵ و کس ندرت ۸۸ ریارب هلیس

 ۔ابج ۶لا فو ندایرد ك ات . ردنوکسم هلا

diوا دتم ردقهننرص روتسم هلراراق ی  

 عافترابسک هجرد هحرد یسضارا هيلع ءانب «بول

 لابح . ردراو DES اوه فلتخ «كرهدیا

 .ردروتسم هارنامروا یرلکآا كیهروک ذه

 9 رس الو نط 2 اس۰

Eبواویر كغانس ی » 
 یرغ لامت و لامث «هلیغاخس هنطآ سفن ًاةرش

 ند.نفرط یبونج برغ « هلیتبالو هینوق ندنتهج
 .رددودعهلزیکدقآ یخد ًابونج «هلیغانس لیا چا
 بک م زدن رلاضق سوسرط هلبا نیسم سفن قاس
 . ردراو یسلاها ۷۰ ۷۹۱ «بولوا

 ندنترص یابج هلسا- افو یهدندودخ یرغلاعت

 راکت | یلعافت را فلت نالوا دم ردقهرح لحاس

 هروک هعافترا یاوه «بولرا ترابع ندرا هووا و

 و یلاچ سوسرط .ردتبنم كب یغاروطو فلتخ
 «كرهننا ندلابح *هلسلس روک ذم یاح چاق رکید

 راخذ یلالوصحم . راردبا اوراو قس یسیضارا
 . ردترابع ندنعاونا كراهبس و هوبم هللا هعونتم

 ینلیغآ تلناره هدنرهووا ق لآ نالوا تنم كلا
 .ابنا *هوق كنسيضارا « هلغلوا علام هنیمس كنز لمع

 یرانامروا . رویمنا وا هدافتسا قحم ندنسهم

 ی-دضارا

 سد 6 |>

 ماش و رصمو «مطف هتسارک یخ «بولوا قوچ
 «هدهسیاقوح یخ د ندارن رونلواجارخا هنلحاوس

 - ردقو ینانلوا جارخا زونه

 یلونح ق رژ كن هنادسا ۵6۵

 ا ۰ ا ا ۳

 ولیک ۳۰ ندنلحاس زیکد قآ و هدنسیفرش بونج

 وا ینامرا ) هروخس ( قرهلوا هدهفاسم كهرتم

 تسوا كنساقتلم ىر ( هروفناس ) و هدنرز

 « بولوا رهش رب ی رک تلاا عقاو هدنفرط

A o۸یرلقافوس زود و شیک اا  » 

 ر,لزوک هدنرزوا كرېت «یساسدلکرب عنصهو مسج
 ‘ یس غاب تاناس «یتکم یلخاد شب «یدیریوک

 «یرلنم رکد یاب نوتبز «یراهناغگببایسچو ددعتم
 ۰ ردراو یراهشرباف شمب راسو یرلهناخنو اس
 كا كنند هووا ندیا دادتما هدنفارطا ( هتروه )

 هلاق ندرلبرع « بولوا یرب تبنم كا و لزوک

 نويو لاقترو . رونلوا اوراو قس هلرااودح

 ۰ ردقوج كب یرلتلنوشزو قاتوط هلرلهجاب

 و كرېش كرك هدننامز یسهیمالسا تموکح سلدنا
 كایکمیاو هدایز اهد قوج یرومصم كن هووا دلرک

 هدنامژ  دلولء فئاوط «بزولوا یرلبا اهد قوج
 - یدیشلوا یسیسرک كن هبمالسا تلود رب كجو

 لها هد ۷۲۰۹۰ «بودبا روهظ هد ۷۱۳ كرېش و

 روک ذم هدنخراو ابوروآ و دیک هل تمالسا

 ی ماشه ن نجرادبع ( هدنرات آ برع « هدهسیا

 و «, یفیدلوا یسهدرک ان كن ( یومالا نجرلادبع

 لاما « بونلوا هیعد ( ریمدن ) ندتفرط كنو
 . ردح رصم یی دل د (هیس سع) هل.“ | هانءق و« ندنف رط

 ابو هیصن كجوکرب لوا ندنسیسأت كيلاراشم

 ریهاشم .ردظومم هدیملوا شفاوب هدنلاح هیرق
 تا) و نالوایحاص كنباتک تل رب كوي ندنوب وفل

 اا ما بلا وبا ) ناز یی هلکخد ( ات
 طقسم كمالسا ءالع ریهاشم راس و تن (یسرلا
 .ردشفلو یبآر

 قآ ندنتمج یبونج قرش یاایا هیسرص
 ندنتهح یبرف لامشو "الاعش «هتناقل ترش «هلزکد

 خد ندنتهج یبرف بونج «(هطیسبلا) هتسابلآ
 ةحاسم « بولوا دودحم هلمراتلابا ههرلآ و هدانرغ

 یبیلاها و هرتمولیک عبرم ۱۱ ۵۲۷ یبهیعطس



 شو
 كا و تبنم كا ثیهنایسا . رديشك ٨ 4٩۱

 . وص یرلفرط شب قجثآ «بولوا ىلع قاعص
 نیزاب «بولوا فیطا تب نیشیق یماوه ۰ ردزس
 ؛ 4 هدهکلوک هرارا نازيم

 هبصق رب ندنلامما هنوم رق ی اھ
 داداش دجا « بولوا هناشرم

 .ردروطسم هد« زادلبا | معک*» ینیدن اوب 0 طةسم

 .راقج ردق ههجرد

 كني ےک چوا ندنسارهش سرف ۱ ا

 ااا

 زوم( یار )انا
 هنسهرص یسارک كناروا « هلتلح ر هنات.دنه «بولوا

 وش هک «ردراو یسهمانیقاس رب لزوک ۰ یدیشمک

 :ردندنوا تیب یا رب
 ٌهنا وید لاح رب تخوم مد

 درگز تشک هک

 رايز لدو روش ز رپ یرس

 راو هناوید دایرق 7 یمه

 هنارب و

5i 
 حا
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 :ردکنوا تب وش .ردیلغوا كکریم هجاوخ
 ارام تساج وب ثاسیواچ

 ارام تاک نیزا هب ییاج

 «بولوا ندنرلینمهرب ناتسدنه یسیحعچوا -
 ندننادرکاش یدابآ هلا ماع ءاش ۰ ردیلدابآ هلا
 تافو هدنعساوا یرعه ۳ یعچوا نوا «بولوا
 ee هءطق وش . ردشعا

 نک ادیپ هناتسم ۀیرک ناشف لد رابغ
 نک ادیب هناریو نیرد ییالبس هدید بآ ز
 رکج نوخ زا رک

 نک اد هن ای و هشش لدو هدید زا ےک

 كنس هطخ هلاکت هدناتسدنه | ۱
 كن هتک اکو هدنتلابا ا داب

 ۔را كنك قرهلوا هدنسبغ لامش هرتهولک ۰

 قاس هدنرزوا ی هبعش (یفارک اب) كنسەيلاد یغام
 یرادقم بیرق هنغصن «بولوا رهش رب یزکم

 .هرزوا قلوا ملسم

 صوصخم هراب او سا « یر) واخ هلیسهضرش عماوج

 دلو کیا هلاق ندرلباون «یرلهابو غاب «یلارس
 ندنشیدلف «رلسرش لی همریص «هشقا كا 1 یتکع

 قانغآ و قوبچ «هبقیسوم تالآ دال
 ۔ انکو یضوح رب كویب هدجراخ «یفالومم رئاسو

 یا هداب انع یراد

a 

r 

 ۱ یادعتم «یسلا- ها ۳۹ ۰

۹Y 

 اهدی ۳۹۸ و نابتسرخ |

  هدنبرق لحیکیداکود هنغامریا ناعج كبوص قآو |
 .یبلاها ۲ ۰۰۰ «بولوا رهش رب یزکس قاعتس |

 «هدهسیا دوقفم تحارتسا بایسا عو رهو مظتنم ۱

 ف تا

EI 

 رب نزم هلیعما ( منکروصنم یارس) هدنر ,
 زاوا راحت بسا لس هیعقوم تیمهاو
 لادومتم) ندنفرط هاش رک ا ندلا لالج رمش

 -البتسا یهلاکم داران فا «قرهناوا سیست هلیسا

 ندنفرط ناخلقدشم هدمبو ؛شفلوا برخ هدنرا
 ییسرک هروکذ م ٌهطخ «قرهنلوا دیدجت هلمسا و
 ید تقو یکیدک هلا لرازاکنا . یدبا شلوا

  ۰داغ زکرم ادتا « بولوا یسیلاما
 «هلغفلوا ذاخنا زکرم هت کاک هدمبو ؛شغلوا مشد 

 .ردشوط زو هب یل دن دابا

 لاعش كنتلابا هتک اک یغاحس دابآ دش رم

 .یمهییس ةحانم «بولوا ترابع ندنسهدوکی رض
  ooo.ردهرتمولیک بیم  Vorیس هرف و هبصق ٠

 بولوا « ۰ ۶ ۰ ٩ هرزوا قلوا نم مک «

En: هک «ردراو یسیلاها ۱۷۲ ۰ 
 .كم یغاروط . رویود ی هک ۲۲۱ هنشا هرتم

 .ردقوح ك یراقرآ هلیس هب راح هایمو تنم ۳1

 را فكبا قم یجترب ۱۳
 شاق هدر هاح و یر  Esزکااب «هلغلوا

 شاق بوط كب زو یونس هدراهاکتسد و
 .ردراو ید یبهناخریمد دوس رب .ریلسا

 ) كبلح و هدنتالو باح ۹۵۶
 قرهلوا هدنسبیف لاعث هرتمولیک | لک

  ۱في هم رب متاو هدنكتا كنغاط را اوزرنده 

 برعو درک «كرت ی ۲۲ ۰۰۰ دلرلنو هک «ردراو

 . «یتهرامقنم ههثل بهاذم یروصقو ملسم قرهلوا
 قرهلوا هراس و مور « ینادنک «ینایرس « یکام

 یر هاح رې .ردلمارس

 ریغو زسمر د لاق یخد یرلقاقوس «بولوا ندحبرک |

 یړک | «یساوه مالغاص كب «یسهبراج هایم لو
 95 «ینیرش عماج ؛٩ هلاق ندشنامز رلیقوملس
 ام: ۵ «یسناعتک رب «یسهسردم ۲ ۵ «یدعحس*

 هثادتبا ریو هیدشر رب «یماسیلک ۱۷ «یسهیواز و
 كل وتق و ناتسنورب « یتاکم نایبص ددعتم هلا

 ینچا یکیا رونلوا هرادا ندنفرط یراراویسیم
 یرلبتکمددعتم صوصخم ههسارم ةفلتخم تاماجو
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 ۱ «یرازاب « یسشراج كادیا یواح یناکد ۳

 .اکتسد هرئاسو هحالآ ۲۸۱ فاح ۱۱ «یاخ

 «یسهلشبف «یسهعشچ ۱۳۷ «یبهناخن و اص ۲ «یرله
 اٌحنابدو یسهملق رب یکسا «یبهناعبهتسخنا فرز

 هدشع ص قرهلوا ندەىلع عیانص . ردراو ی راه

 هراسو هبجارس تالوم» یهمریصو یرلقاطتا العا

 «بولوا قوچیراهابو غاب هدنفارطا .ریلبباپ یخد
 شعم .رولوالصاح هلترثک راهویم عاوناو موزوا

 هتینامرج) هدننامز رلیلامور «بولوا یکسا یرهش
 هدننامز هوما تلود . یدیا فورعم هلسا (هبرصیق
 ناورسنالوا یریخا تنهبوما كولم «قرهنلوا حق

 دیش نورراه هدعب .یدشما انب ییسهملق راج

 كرامور ارخوم و ؛شغا راما و میسو یرهش
 هلودلا فیس «هدهسیا شفلوا بر «بوگب هنیلا
 راما ء«هدقد لوا جت نک ندنفرط نادج نب

 وا هدنطیض كباص لها تدم رب هدعب .یدشغل وا

 هردقلاوذ هرکص و هرایقوعلس ندرلنوب « بول
 ناخ ماس ناطلس زوایو ؛شعا لاقتنا هسا صا

 .ردشلوا هناثع كلام ةيمض هدننامز ىرلترضح

 ناسا هکرت یسیلاها «بولوا دودعم ندیلوطانآ
 ۱ 1 رار دملکتم

 اض «ناتسبلا الاعش یساضف شعم
 هنغایئس باح و قجرازاب ًابونج «نیردنا و نوتبز
 هیغاخس هفروا یخد ًاقرش «هلرلاضق باتنیع عبات
 هبحات ۷ «بولوا دود هلس الو زز علا ةروممو

 ٦٤ ۳۱۱ «هدلاح یغیدلوا یواح ینه رق ۱۱ و

 دارت ی ۳۰۰۰ كرلنوب هک «ردراو ییلاها

 | یروصقو ملسم قرهلوا برع هدرادقم زآ و درکو
 یسهراسلاوحا 1 .ردن بت رخ مسقنم هب هب هناتخح تام اج

 ۳ ردحر دنم هدهینآ ٩ هدام

 بیکر ینتیالو بح . یغاجس
 «بولوا یرب كعغاع- چوا ندیا ۱ سعرم

 یفیدلوا ترابع ندنسهشوک برع لاعش كتالو

 ماش هج هیفارغج تایسق دلرکو هجعقوم كرک «هدلاح
 ؛بولوا زرفم ندبلح نالوا دودعم ندنسهعطق

 بونجو باح سفن و .رددودعم ندیل وطانآ

 «بولوا لصتم هنبراقاعس هفروا ندنسهشوک قرش

 یخد ًابرغ «ساویس "الاعش «زیزعلا ةرو ًافرش
 هرزوا تیموم یسیضارا .ردطاحم هلراتنالو هثطآ

CAA و 99 
 ندنسههطع *ل-اس سوروات «بولوا یلهضرام

 یس هس رغ دودح یغاط فو كرب نالوا دودعم

 ط وا ص هب هلسلس و یخد یغاط روت و ؛ردیا لیکشت

 یرغوط هقرش لاعش هدنجا كغاعس «یرهلرا

 رللوف مثاطرب هلوصو غاص هداول نورد «هلدادتما

 .وح یغامربا ناحج ینوتب ناه كغاعس .ریتازوا

 هدقاعس و روک ذم رېن «پولوا لخاد هنسهض

 ۔ونج برف «لکشتلاب ندرلپاچ قوچرب ندبا نامبن
 .رولوا لخاد هنتالو هنطآ «هلنابرح یرغوط هب ی

 بات هارف یراوص درد شرت فرش تاک

 -امرا ناع> روک ذم .رویلوا ج هنباج (نابیع)

 : یرله_معلشاب كني رلعبات یهدناخاد یاس كنف

 قآ و زنکرا «یدوکس ؛ییوص امرخ «وص ریکت

 كاوک جرا طوب م هنیرررب یریخا ككرلن و .ردوص
 ةبسن «بولوا مالغاصو لدتمم یباوه

 قلغاطو ؛ردتبنم ےپ یرلیداو هلبراهووا نالوا زآ

 ؛توطو هلرنامروا یواح یهفلتخم راعثا یرارب
 ` ردروتسم هلب ر اعش| هویم عاوا ریاسو نوت ز

 «یوماپ «جرب هلبا هعونتم ریاخذ :یلالوصحم هعلشاب

 ندهراسو توط «نوتز «موزوا «ماسیس «نولوت

 هدایز ندهلم تاجایتحا رنو «بولوا ترابع
 بارشوئرب هنیراتمح هریزجو ماش ندشعم «هلغلوا

 تالوصح هایوروآ هلبشرط نوردنکساو «قارو
 البوط هدرلغاطو طومالب هلرارکد فلنهروک ذم
 یاو رووا حارخا راو هاف تانا نالت

 جارخا هنتهج رصم هعلشاب «بولوا لوبقمو قوچ

eهعلشاب «بولوا قوج یخد  
 .ردزآ یرلنوبت .ردیخو ریفیص ى4

 لا هب هسنامفع كلاع «بولوا قوح ا فوق یرآ

 . رونلوا جارخا یموم لاب هبابوروآ و
 «یکلت تروق كى «بولوا قوخ مادیلهبشعلو

 كرك رادقم یلیخ و ؛رونلو هراسو یسیدک ناب

 هدقل راقج دعم رم درب هدنساضق لوتز ۰ و اعم

 . ردیغایآ

 روا وا

 لها تاناوم ہح

 تاناویح

 راس هللا هعرزتالآ و لەن هدشعص ندنو «بولوا

 ربم درب ی د هدن رق كشعر .روالوا لامعا تاودا

 .ردهدقمالراقج «هدهسیا راو یلدعم شموکرو

 ییاهایس یرکیدو هب یر, هدنرف اول زکم هنب

 و هدشعم سفن ۰ روینلو یخد یتاحوا صصص
 ندعم یاکبلج لاو هدنرااضف ناتسلاو نوشزو



۴ 

 غم
 رتسی رلغاط تغاوتس لوس نام ۰ ردراو یروص
 « ناق ؛هاتسک ۰ زوج «هشیم هدنرنامروا ندیا
 و هتسارک یلتیلک «بونلوم یرلجاف آ هرئاسو رانچ
 ندزوج و هشيم هدرهش و ؛رونلوا عطق نودوا
 لامعا هرئاسو هسام «هبانف ؛هلادنص یراک پوروآ
 زونهیرام«و قرط .رلتاص زوجوا كم «بونل وا

 هلزوکوا و ریکس و هود تایلقت «بولوا یرک ی
 وا ارجا هدزکم نام هیلحم میانص . رونلوا ارجا
 ناب هدهفنآ ءدام « بولوا ترابع ندرنانل
 ردشفل وا

 « ناتسبلا «شعرم نسف :یغابتس شعم
 مسقنم هیاضف ه هلبرلتسا قجرازابو نردنا «نوتز
 یسلاما .ردیواح یلهرف ٤ وهبحان ٩ «بولوا

 لرلو « بولوا ترابع ندیشک ۳۴
 9 لارا ی ۸ «ملسم یک ۸
 ی ۷۸۳۳ ندنسهلسم «یاها . ردنابتسرخ یر
 و بص ی ۳۱ ۰ را یس ۲ در9
 هدیرلناتسرخ . ردهزاسو کرک ی ۷

 کے م ندہراس و ینادلک « یایرس ؛ینمرا «موو

 و كيلوتق هلبتفرعم رارنویسیم یرلفاط رب «بولوا
 .ردشملوا ناتسنتورب

 هک ردر كوس هدااسارخ

 ندنرلغاط ناتسج رغ تیاتسن اغفا

 «قرهقآ یوم هلامش هدعبو هب یلاعش برف «هلناعس

 (ورص ) ۰ قرهلآ رلباچ قوجرب ندلوصو غاصو
 یلوچ موقهرق ۰ هرکص ندککی ندنجیا یرهش
 . رولوا وم «بویوروف هدنجا
 دبقء هلیعد تیم قرهلوا هل سانعم » كدروا 2

 كيم هرزوا كعد « ییوص راج » نر « هدهسیا

 . رد هبغت
 هدنسبقرش لاعتیامنم تااتسن اغفاهلمساو --

 باغرم

 | ندنرللوق لشاب كا كنوعج یخ د هدنس هطخ (ریمای)

 ا ردفویعم
 هدد دک هاو روا تاک ر زا ایه

 هم راک ۲۳۷ دلدنکشاط ۱ نانیغرم
 قرش هرتمولک 1٥ كدنقوخو هدنسف رش بونح

 رب  هدنرزوا یر ( نادرم هاش )و هدنسب ونج
 یساره مالغا ص «یسیلاها ۲۰ ۰۰۰ «بولوارهش

 | هدرهطیرخ کا

۰:۳۹ 

۱ 

 فرم

 او كوب هليون هودو یرهغابو غاب لزوک

 « پولوا طاح هلروس .ردراو یلاجوسنم فیرظ
 کسا كب .ردراو یسهعدق راثآ شعبو یسوبق ۲

 هدنطبض كن هنافرف ندنفرط راسور «بولوا رهش رب
 راودو ؛ شفلوا ذاضنا-ااا زكرم

 هرتمولیک ۱5 كرهش یر سور هلبا تموکح
 نانیغ م یکی وبشا «هدهسیا شلدیا سپسأت هدنبونج
 هلا هينا یخد هفاسم یءدنسهرآ ییکسا هلا
 ا لار یسیکیآ ًابرف «بولوا هدقل وط
 فورعمهلیسا (۸۳۵۷:۱۵[1» نالکرام) هجرلبلاپور

 «هدهسیاشمخ یرکذ ید هدیسا وب «ندنفی دلوا

 ال قوج ر ةدللاوا .رد (نانیغرم) یصح یالما
 .ردشفل و یثدنم كلریهاشم راو

 .هدام « ییانغ ندلاناهرب ۲ ]

 E تج ارم هنس / فاخر
 كنتنالو هنردا (۱۲۲۲:0۵۲۲۱0) اه

 ٩۰ تكنلوبلکو هدنغاخس یلوبیاک |

 یزکد همم قرهلوا هدنسیلامش قرش هرتم ولبک
 « بولوا هبصق رب یزکم اضق هدنلحاس
 .هوبم ذی ذل كب لب را هجا و غاب روهشم «یسلاها ردق

 كاشیا ىلبخو یرلنورف تیمرکو هلفوط « یرل
 ۔ابنلاریشکد هدینانو ناسل یا ۰ ردراو یتراجت
 هلب رل هاب یر, نکا هدو «بولوا كعد « تات

 .ردلماد هنغیدلوا رومخ»

 ندنفرط یبرغ بونج « هلیغاءنس یغاط روغکت
 رتو ندنبناج قرش بونج «هلیسانق یوکراش
 زونغ « بولوا دودحمو طاح هلزکد هرم یخد

 ییهیرق ۱۲ ریارب هلاهیحان یکیا هلبراعسا یلویناتسک و
 زکلاب كرلنوب هک «ردیواح ییاها ۱۷ ۰٤۷ و
 یدومو ییمرا یردق ۱۰۰ و ی ۰۵

 زا ییضارا ۰ ردمور یروصت ؛بولوا یطبقو

 یلالوصحم « بولوا تبنم تب یغار وطو له رام
 ترابع ندنعاوا كراهئسو هو هعونتم راخذ

 ۱ «بولوایرلغاب نور عبنم كتا لصا «هدهسیا

 هایس سنج رب نالوا لصاح هلیسا ( هنخالءهرف )
 , «لاما قار زودو بارش سیفن كب ندموزوا

 وبارش برق ها: قویلم ٥ یونس

 رونلوا جارخا قارا ردقهولک

 لدب هدنقوخ

Soa. 

 هد یسهزوق كيا .
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 یخد نونو رادقمر «بولوا ندنناحارخا ا

 و كلەمشود ندیغاب هدناخاد اضق رولا لا 8

 «قرهنلوالامعاهرتاسو میلک هلئاحوسنم ضعب قاباون»

 .وفشمییشاب كا كنسيلاها رونلوا لایعتسا هدنلم _

 ی-هونس تادراو . ردقلناوعابو كلبك ىل
 .ردهدنرهدار ارل ۱4 ۰

 هدنغاعس هبق ذ ال كالو تورە ی

 اضق رب هدنونج یاهتنم كءغاعتس و ۱ تب

 هكنتبالو هرو ًافرش « هلیساضت هلج الامت «پولوا
 یفآ یخد ًابرغ « هلبراقاعتس ماشسل,ارط ًابونج «اج
 هیریصت لبح ندلحاس هلیحو و . رددودحم هلزکد

 هقرش ندارد بل یذارا «بولوا دةم ردق هنت رص

 ی ۰ ردبا هض راع “کا عافترا بسک یرغوط
 « بولوا یبهکسا ( ساب ) کالا یز؟ ۲

 ندیکساومقاو هدنسب ونجقرش كنو یعسا تیاسف

 ندنسهعلف بقرم نالوا روهشم هلمتناتم یر

 لبجیاچ جاقرب رکیدو یر سایاب . ردذوخأم
 یغاریوط . رولوا بصنم هزنکد «بوشا ندهبریصت

 و هزبس و هربخذ « بولوا تبنم هدهچرد طسوتم
 قجتآ ههبلحم تاجایتحا ینالوصحم قلعتم ههویم

 ندنلوصحم نوتز و قوماپ ۰ هدهسرودیا لباقت
 ی-«اها تاناوبح 9 یناجا رخا رادقم رر

 | و هدهحرد

 ندکوو قوماب ET اضق

 ۰ ریفسص هدهجرد ی

 ندو «بوللّوا لامعایزب نکلیو تاجوسنم ضعف

 ی ٩۵۰ اضخ؛لاها رلب ردنوک یخدهجراخ

 یروصف و مالسا یہ ۲۸ ۰۳۲ كرلن و «بولوا
 ۳۰۰ ربارب هلیسهحات ٤ اضق . ردیورامو مور

 دیاعم ۲٩ هداضق لخاد «بولوا کم ند٭ھ رق

 ۷۰۵ ۲۰5 و هیصوصخ نک اما ۱7 ۰هفلتخم

 ۰ رددوجوم یضارا مود
Eندخاشمرابک (ن دلا ا  

 یدنفا ر
 لص | نه ؛بولوا ند هنلطم وا رک

 ناخ نایلسناطاس ینوناق .یدبا ندنساضق لزکد

 ندنرلت رضح نانس لبس جش هلدورو هداهسرد هدنرود

 یراهدلاو ك ملاراشم هاشداب و ؛ شا تانا ذخا

 کک دری دباب هدنح راخوق وط هنمان
 تک هو هرکص ندنلاحمرا كنفعش .یدیشلوآ
 ئاشا هزتعشم كهك یهداشاب ینطصم هچوق

۰:۳۹ N 

 هاک:رایز یس هیرتو یمهناخ هلچ هدهاکرد یهدویقبوط

 داب هلضش رش سا مویلا روکذ م هاکرد « بولوا

 فراح ماسو ماح لیدعیب هداوقنو دهز .رونلوا
 .یدا تاذ ر هتلاب ٩۰٩ .ردشعا لارا هدنخرات

 ) )۱۱۸۲۲۳۵۵۳۵دازیکد نالوا یبانمه
  ۱ RRكلوناتسا و هدنتخ بزغ ۱۲۰

 .اس لوطانآ «قرهلوا هدنسیونج برف هرتمولیک
 مقاوهدنب رف یسهربزح هبش یغاط وی طول مع هنلح

 ةحاسم هرتمولیک عب رص ۱۳۰ «بولوا هرب زج رب
 «هدلاح ینیدلوا یس هیس ٩ .اها ۹۸۷۵ هدهرق

 هلبرلغاب «هد؛سیا یاشاط یسیضارا ۰ ردراو یبیا
 ناربدنارق یمسا ول هبهریزج :اردفوچ یراق وسر
 هدنراکار لوک هلا یئام «بولوا یرلقاجوا سم

 الماک یسیلاها - راقح صم سنج رب قاع

 ندقادوارآ ملا لبق « بولوا دارا و نابتسرخ

 هلقاعقمل ابو ثالرعک یرثکا .ردرلشغ |ترجههاروا
 «رار دبا لقت هرئا-ونودوا هلوماتسا «بو دیآ شرعل

 یزکم هلا هرم هن هدنلحاس یلرف بونج

 یسلاها ۳۲۰۰ ۰ بوتلو هیرق كو رب نالوا

 .اعس یسهرف كنتالو راکدنوادخ هرب زح

 قم هنساضف دادرا
 هیحات رب هګ ربا هدنسهمونح تهج «بوناوا هرادا

 كجوسیکیا هل رلع-ا هیسفآ و ینایل اشاب ندبا لیکشت
 هدهرلنو هک ۰ ردراو یخد هطآ جوک یکیا رب و

 - رووا میمعت یھمسا ہہم رص ًاضعب
 ) Mer de Marmara ) یزکد

EETهیناطلس ةءاق هلبزافوت لویناتسا ۱  
 ین وا هلا یا مور و هاب اد را یزافو

 روک ذم «بولوا زیکد رب هدننیب ايسا هليا ایوروآ

 ندنسیتکیاو هلزیکد هرق ندنسیجمرب كزافو یکیآ
 میدقمسا .ردبا طالتخا هلزیکد قآ و یزیکد رلهطآ

 یک دچا هددب ۰« بولوا ( سیتنوورپ ) یسیناتوت
 . ردشفل وا هيم هلیسا كن هريزج نایبلا فنآ
 ندقرش كد هنساوتدم كن زفروک دیمزا ندبل و ملک

 هونج ندلاعش هدنلع شینک هلا و ۲۸۲ یهود هبرغ

 هرتمولبک ۸۷۰ یلحاوس - ردهرتمواک ۷۹ یا

 ولیک ۲:۰ ندنمهیلاعش لحاوس «بولوا هدنلوط
 .رددنام هنسهعطق ایسا یروصقو ابوروآ یکلهرتم

 هرتم ولیک میرم ۱۱ ۷۲  یبهییطس ًةحاسم

 . ردراو

 هدنروص هیجان را 15 هنغ
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 لاج ضرع ٤ا١٥ هلل ٤۰0۱۸ « بولوا

 هدنهرا قرش لو ۲۷۳۳۷۲ هلا ۲:۳۲۱ و

 یهضرام زآ ییحاس یکه دنتهج ي امور .رولوا دتع
 قیچآ كب یرلیوف یرویلسویغناط روفکت «بولوا

 هر لوک با زفروک یغدرهبحج كچرکو كويبو
 اهد هسیا یلحاوس لوطا آ .ردهدلاح رب هدئس

 .هرف هدنفرث یاهتنم «بولوا یییتنغیجو ییتن رک

 برغ كنوبو دیمزا نالوا دنم یلیخ هنجما كرا

 وبث 1 یک یفیدنل و یرازفروک ككلک هدنسب ولچت

 همردناب یخد هدنتهج یکیآ نسهربزج هبش یغاط

 یغاطوبف روک ذم . روینلو یرازفروک كدراو

 .زفروک دیمردا هللا دیمزا هقشب ندنسهرزج هبش
 ی.هربززح همش ( نورب زو ) یخد هدنسهرآ یر

 . رولوا دتع هیرف ندقرش هدنجما یزیکد هصص

 یسیجنرب :روینل و رلهطآ قاط ج واهدنجا كزیکد وب
 یراهطآ ایسفآ و ینایا اشاب هلیسهریزج هرصص
 برغونالوا بکس ندهطآ ككچوک ی کیآ رب رکیدو
 هدناسیشراق كن-هربزح هبش یغاظ وبق هدنتهج

 زوم ییخکیا ؛ ردیراکوس دكا هک« رد رلهطا نانلوم

 بولوا هدنسیذراق یجوا كنسهربزج هبش نورب
 هدر له ریما ) نانلو عبا هنساضق هنادم

 هدنونج ثاوناتسا هدیبعچوا ؛ ردیسهدرفنم

 اقماق راطآ عبا هنتناما رهش « بولوا « هدنرقو

 ٤ هطآ كوس هک « رد را هطآ كب ندا لتکشت ییغلم

 كچوکز صیا چ وا هللا زافروو یل هنيق «یلهبکه

 .رد ند هلج هجننروصم «بواوا بک ندهظآ
 هتشب ندديمزا و لوبناتسا كنب زکد صح

 كرک و يبا مور كرک هدهسیغو ینایآ مالفاص
 « بولوا یرلهکسا قوج رب هدنلحاس یلوط 1

 « ېکچ كچوکو كویب : هد البا مور یراهجلشاپ
 و هتفرم «زونغ «یغاط روفکت «یلکرا «یرویلس
 «لسیم هرق «هكاک :یخدهدناحاسلوطان آ ؛لوبیلک

 هننزکد ه ص ص .ردهراسو كدرا هم رب دناب « هسنادم

 «یکیدکود رهن كوبب رب چه ندنلحاس لیامود
 ۱ یوم 2 خو كن رانلکود لکا یوطا ۲

 . ردب رهن جا

 .«هعاچا زار ندنلحاوس كنب کد ہم ص

 ىرەق هدنر روا 0 بوش ردق هب هرتم ۵۰ قم

 قم كع نرد كاو ؛ردنرد لدهرتم ۰۰

۰۳۹۹ 

 نالوا اول زکص و هل زن روک یوک:اتسا ؟هلامش ۱

 لا كر زج هبش .رددودح هلزکد قآ یخه برف |

 لوبناتسا «؛بوترآ یروص كروک ذم رم ندرامنا

 هصص یرضولع هنیزافو هیناطلس ةعلق ندنزافوب

 | یلتعرس هرتمرلیک یدب تیامو شب ترد دنیا
 یزوط كنبوص زیکدهرف .رولوا ادب قتقآ رب
  «ندننیدلوا ۳۷ هدزو یالزکدقآو ۱۷ هدزو
 فاو ‹ هلغملوا ففغخاهد یبوص كنیم رب عبطلاب

 ندنزکد رلهطآ هکوبلاح «بولوا هدنزوم كزیکد
 خم ٠ هیلع ءان .راقآ ندنرد روفانآ نلک

 اهد هدزوو یلزوط اهد هدنرد ییوص كنبزکد

 ہداز ینزکد هرم یراک زور سودل .ردیلتاط
 .وربدلاق رلهنوطررفو رل4غااط دوس «بودبا كيرحت

 و كرت هصلشاب ییلاها كنرازج و لحاوس
 .ردنکم ندمور

 اكس اغتنم نتالو ن دا

 ءدنسیش راق ۳ | سم رم

 اضف هدنجما كيال رب یعیبط لایق ندفرط ره

 و ملسم یسهلج «بولوا هلکساو هبصقر یزکص
 ناطلسزوای «یسیلاها ۳۰۰۰ «هرزوا قلوایمهک
 و یتکم و ماجر, نالوا ا كلاخ ماس

 کسا كب . ردراو ینراجت زا رب هلیعماج رب رکید
 ۰ رد ( سوقسیف ) یعدق مسا «بولوا هبصق رب

 .راو تراجم كاشیا كم هليس هر زج سودر اع دقو
 . یدیا

 كفاجسو تیالو یساضف سیرص -

 و راطو نوزوا مقاو هدنس ض بونح یاهتنم

 ۰ ردترابع ندهریزج هبش رب یلیتنقیچ لیتر

 و ًابونج « هلیساضت زکجتوک اةرش «هليساضق هلغم

 هداد ناناو ترابع ندنسییرغ مق نالوا راط

 کاب «بولوا بکر ندبرق ۲۳ ربارب هلیسهجان
 قلوا ریه SA یروصتو نایتسرخ ی ۲

 ارا ۰ ردراو ییلاها ۱۷ ۸۸۰ «هرزوا

 زکااب « بولوا هدنتمسو هرتمولیک عبر ۱۳۹۰

 ۱١ «هعورص *یخارا یا هرتهولیک مبم ۲۰۰

 ؛یعرح یکاهرتم وایک ۱۰۰ «نامروا کا .رتمولیک
 تاناوح .ردقلاقو قلغاط هدکا هرتمولک ۰

 ردراویلوف ۷۰۰۰ و ی ۳۲۱۰۰۰ ندهلما



 ورم 8 ۹

 هعدق ندم رثاسو یریهشرهش ( هدینق ) هداضق وب
 .ردراو یرلقاجوا مر لزوکو یرلهارخ

 هلا هس هدربیک یا

 قوچ a هدنسهرآ و ۱ یم

 .رویدیا نایب یرکب ینغیدلوا هبصق رب
e 0كلن وک کیآ ندزبربت  

 «بولواهرومهمر روهشم هدهفاسم 3

 و به ندنفرط رلیجرک لواندبرعه نرق یجندب
 .یدشفل وا برج

 هطخ ناسارخ هدیطسو یاسا
 ر شفل و یزکس هلمتق و ك هم

 (رزخ ءاروام) تیهیسور مویلا «بولوا مدق رهش
 و هدحاو ر طاح هاماوح موق هرق قدم هنتلایا

 ۲۰۵ كدېغم یقرهلوا هدنرزوا یرهن باقص

 هرتهولک ۰ كاره «هدنسدق رش لاعش هرتمولیک

 فباراخم «هدنقرش هرتهولک ؛۲ ه كلب «یدنلامش

 1۳۵ كهوبخو هدنسرغ بونج هرتهولبک ۰

 ناوراک كرارهث و و هدنسدقرش بونج هرتمولبک "

 هدهمهم ةطقن رب یکیدتبا عاقجاو عطاقت كنبرللوب

 باقم «هدهسیالوچ یفارطا ردق هن ره .ردعقاو
 لمکم كب هلبتقو «بولوا لصاو ردق هرهش یرهن
 هللسهطساو رلودج و رادنو دس نالوا شقلو
 «ندنشدن وا اوراو قس هدنروص ماظتنم یراراوح

 كولم . یدبا روم كيو طاح هل رل هاب و غاب

 هدنرانامز رس ناطلسو ادا فا ندهبق ولس

 یسلاها هدایز ندنویلم ر ؛بولوا We درک و

 _ هیلع تاسسوم یک هاضتکو هسردمو ؛یدبا راو

 ندنزک ارس قالراپ كا تنیمالسا تیئدم هلیس
 دنز ) «بولوا رهش رب مدق كب . یدیا دودمم

 ردنکسا كوس هدعب .ردروک ذم هدنناتک (اتسوآ

 ندکولم فئاوطو ندنفالخا كنو یسیرغوط اهدو

 راعا اهد تاق ر ندنفرط (رتوس سخوطن 1) ٍ

 دیو لا نانو نوفارنح «بوالوا میسو و

 هلا (ورس) كما و هک «ردروکذ م هل»ا ( یفایغ
 نرف ید .ردرهاظ قیسانم هلا (بآ غرم) و

 «بولوا لخاد هنسهرئاد هیعالسا كلام هدیرعه

 .یدشفل و یزکس كنتلاءا ناسارخ تقو لیخدپ

 «بودیا تماقا هنس جوا هدرهث و یوج توقاي

 هتقرافم هن رزوا ېهرقت كراراتات هدنخځ رات ٨
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 «بولوا یسهناضتک» ۰ كورم «هلناب ننیدلوا روبحم
 * نفی دلوا لاغالام هللا هر دان TES 25 فار ره

 ىتاغبلا”ضمب ؛ راس كرک ین « نادلبلا م عم و درک و

 هلتعجا م هرلب اف یا هراهتسا ۷

 مک ذچ اق اتم .رودبا هوالع ینکیدریتک هدوجو

 شفل وا امایندمو نارمع راثآ و «بب رخت ندنفرظ

 ندهمخ قوح عات هتسهبعقوم تیمها «هدهسیا

 ندنفرط كنلروع .یدبا شفلوا رامعا ندیکی

 نرق یجثوا « هرکص ندقدنلوا بیرخ و طبض
 «هدهسیا شعشود هنلا دارلکب زوا هدنلئاوا یرعه

 > بار هنطبض كن وفص لاما داش ًابقاعتم

 : یر هلوادو ده ندهسناربا كلام داد هنحرات )یر

 شا ادب تروم» رب هدهحرد یعکیآ هدرودو

 ندنف رط یرما زراخ ` هدروک ذم خیرات «نکیا

 «قرهنلوا بب رخت ًایک یرالودجو دننو دسو طبق
 یروصق و «لق هاراخم یرادقم ر كنسلاها

 هبارخ رهش كلەنس كم ردق و «هلغغل وا درط هناری

 ًاقاعتمو قراص ا هنس چوا .یدیشمود هراز

 یرهیخ هدنرزوا یراهارخ كورص یرلناکرت هک

 یرالودحو دو دس یا ران و قحمآ «بوروف

 قاط رب كچ وکو یدام «ندنرلق دم لوا ردتقم هریمت
 ورم هلهجو و .ردرلذغا تعانق هلل داشک رلاودج

 هلیسیداو باغرص «بویلوا رهش رب یر, ندتقو وا
 مساو نالوا یماک هیځ ناکرت هدنرزوا یرللودج
 ا +° 16 چو .یدیشلاق هدنلاح حاو رب

 لوط ه۳٩ هه" هللا ۰٩۳ ه و یلامشضیع ۴

 یس  هحاسم *بولوا دتع هدنرزهزا قاره
eSهلا ٩۵۰ ۰۰۰ یبیلاهاو هرتمولیک بم  

Sekeهک هرحلش اب ۹ ردهدنراهرآ یتاص |  

 «بولوانیشن هیځ یلاها و نالوا ترابع ندنرلناکرت
 لوغشم هللا لواج هدایز كاو هلناناویحو تعارز

 كنب رکسع سور هدنسیرمه خیرات ۱۳۰۲ ؛نکیا
 ضرع ههیسور هلبرلتدارا یدنک «هنیرزوا ییرقت
 كلام هتکلع املاراشم تلود « بودیا تعاطا

 رب هدنرزوا یرلهارخ یعدق ربث ورم «هملوا
 و اراخم ندرزخ رو «عضو یتساسا دا رسما کک

 راما نداروا ینطخ لو ریمد ناک هدر

 تبشت هنسیسأت ریش رب لزوکو مظتنم «كرهدیا
 یک و نالوا ہدک چا مسوت هنوکندنوک .ردشمنا



 و ر م

 هکلب هلیتواعم كلوب ريمدو یبهبعقوم تیمها ورس
 “دلبر قار «هدهسقج هلوا لزوک اهد دک

 . ردقج هلرا یرهش سور رب «بولزا هیمالسا
 فورعم ید هک د ( ناعهاش وص ) ندیکتا

 ۰ یدرارید (یزوس) هرمدآ بوسنم اکو «بولوا
 ینأرطقسم كمالسا ريهاشم ئاسو ال قوچ هت
 ریهاشم هلرلترفح لبنح ماما هلج زا « بولوا
 ؛نوهار نب قحا « یرو ناینس ندنیئدح
 یلو م مظاما یک لافقلا رکب وا «كرابلا ن ةتبادبع

 مویلا یسهبارخ كنسهبرت كرس ناطاس .رلبدیا
 *رددوجوم

 هنانودحار كناتس دنه ۲
 E RD ۱ راو

 .ردفورعم یغد هلیسا (رودوج) نالوا یزکم
 (راوم) ًاقرش «هلبرلهطخ تارک ًابونج «دنس ابغ
 هنتموکح زیلکناو هلبراهزاتم تموکح (روپیاج) و
 ریلاسیج و رینکب یخد "الاعش «هیتلایا ریجآ بات
 ۲۷ ۱۹ هللا ۲۳ ۳۵۳ .رددودحم هلبرلتموکح

 قرش لوط ۷۳۳ ۲ هللا ۷ ۲ و لاق ضع
 ٩۰۸۲ یسهیعطس ةحاسم «بولوا دتم هدنرهرآ
 .ردیشک ۱۷۵۰ ٤۰٥ یبیلاهاو هرتمولیک عبس

 یونج قرش «بولوا هدنلاح لوچ ىع ین لاعش
 بیا ندنرلغاط ( لاوارآ ) یهددودح هدنتهح

 «هدهسرودیا نایرج یرلءبات تنوع و یغامریا (یفول)
 اذه مم .روروق هدرا وم شم یوص هد كران و

 رو ید هدلو-> . ردبتیح ول یخ زوم

 لصاح رلتوا قاطرب نوزوا لاحرد ؛تقو ینیدغای
 یرلکهتبا قوس ییاناویح لاحرد یلاها « بولوا

 ظفح بوم یخد یرلتوا ندیتب قباچ « یک
 و رفص «نوبق قوحر هدهاس و «ندن راکدتا

 رو یرادتمرب كنسل اها .راررب دشبت هود

 هلتر اجت رلن و «بولوا بات هنتدابع ونشیو یرادقم

 هنف رط ره كاتس دنه هلقلبج هګا رم و قلفارص و

 ناسلربقتشم ندیرکسناس نلنبد یراورص .راردیک
 .راردملکتم هلص وصخ

۱ 
 [.هلروس تمجارم ۱ ا

 هیمان صاملایا ن مک ا ن) ۱

 فانم دبع نب سه دبع ن |

 هنسهدام « دیراورم هللادبع » ]

 ناورم

A اا 

 كودوییج درد كلبوما كولم (یومالا یثرقلا
 هد( ملص) هللالوسر دهع «برلوایسوم تایهناوم

 . هردشلک یابند یسنس یمتتکیا تنیوبن تره و
 - وا یسهدازمع ك (هضر) ناذع نب نام ترضح

 . هاختدام «بفاعتم ینتدالو «هروک هتاور ؛بول

 هدنقح «هدکدلرووک هیون بانج دزن « هرزوا

 ییدنک . یدیشلرون «غزولا نب غزولا»
 هفااط ندیهانبلاسر باج یردب «نکیا لفط

 . ابا ترضحو هیوبن بانج لاحرا ۰ هلغاروس ین
 تبژر«بولاقهدارو هدنرانامز (اممضر) رو رکب
 ترض» تفالخ تو .یدشمامهلوا لئا هتبڪ و

 رار هللردب هات هنبارق «هعاک ه (هضر) ناثع

 تانک ‹«قرهنلوا بلج هب هر وذم ةتدم و « وذع

 كهلاراشم ةنياخ و ؛شفلوا مادقتسا هدنتمدخ
 ۳ رد سلدا لقتسم بس هناعوقو ج تدا ہش

 هدهروکذم قو فورعم هلک خد (رادلا مو )

 ؛ شلاق یرکا ینو « بولوا حورجم ندننویب
 یالوط ندنکت یا انوبب هو (سقوا) هبلع ءانبو
 یلع ترضح .یدیشاوب ترهش هایبقا (لطاب طیخ)
 : قرهفاب هنبزو كناورم نوکرب كل نمدنفا (هضر)
 ینیدروس « كن نمو كنم د ةما لیوو كليو »

 هنسهلوم ةىقو لج یثراق هیاضترم بانج .ردققحم
 یغیدلوا یبخدم یلک یخد هدناروزت نریو تیببس
 .ترضح «نوجا ماظعا یداسف نيلسملا نيب «هدلاح
 ,ترضحو «شعا دیهش هللا یدنک ی (هضر) هلط

 ندنرللتاق كکردب :بونود هنلغوا ك (هضر) ناثع

 تبایقس یلا ن هیواعم .یدیشعد «مدریدلوا یر
 « پولوا یبیلاو زاجحو هنبدم هدنامز یهوکح
 - اعم قوچرب هدنقح مارک ٌهباضو یون تیب لها

 لزم هدنخرات 1۸ و ؛ شفلو هداورا تالم

 نب هواعم هدنسیرجه خیرات ۰: .یدیا شفلوا
 قلخ هدماش قشمد ناورم «هجشدبا تغارف دیزب

 هنمانریب زلا ن هتنادبع « هلکغ | توع د هتعس هنمانیدنک

 هدطهار جرم هلبا یرهفلاسیق نب كاع ندیا توعد
 .«هنبرزوا یلوا لوتقم كلا یوم «بودبا هراحم
 هلهجو ریو لوا مبا هنمکح فلاورم رم و ماش

 تک اورم "1 ندنایفس 111 تموکع

 كهبواعم نا دز «نوجما یعازق قح هدایز اهد

 کوا نوکر, «هدلاح ینیدلوا شا جوزت ینس هکورتم
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 « تسالا ةبطرلا نا اي «Lb هدیز ن دلاخ یغوا

 وب کید

¢ 

 هیک «هحلوا یعوعم كن هجوز زود

 لهجو وب .ردششوب سیدنک «كرهشلرب هل هراج
 هدنخرات ۷۵« رک ندکدروس تموکح یا

 یناخ كلملادبع ىلغوا كوس"«بودا تافو هدنشاب ۳

 رصم «بولوا اظ یک یردب هدول هک «ردشلوا

 ی رو نالواشقل و یدلاو ۱

 فصنمولداع زب زلادبع یلغوا رکید نانلو یردب

 جد مكجلا نب نه رلادبع یردارب .یدبا تاذرب

 «هلفلوایغ د عاش یسیدنک «بولوا یدض تلناورم

 و دال و را هوه ماطر هدنقح

 نب طمس وا )ر نا
 یح لب ام یا نب ناو

 «بولوآندب مع ءار عش ریهاشم ) دی رب هصفح یا ۸

 ی کح نم ناوص هصفح وا یدح

 شلدیا دا آا 7 ص ندنسهعقو رادلا مو «ه دلاح

 و ید« قد هیسایع ءافلخ هجرت بحاص . یدیا

 ؛ شا حدم یدیشرلا نوراه :

 ۴ یدیا شعاراب هدیشرلا نوراه El تار

 هوش یرل ولعو

 رامشا قوح ه دنح دم كن ابشلا ةدناز ی نەم ۱

 هرلهزئاج رغآ كپ ندهلایوم «بولوا یدناصتو
 فئاطل و رداون قوج كب هدنتح . یدیشلوا لئات

 هد ۲ « بوغ وط هدنخرات ۲۰ ۵

 «بولوایسهیمالرت روهشم ۰ ردشعاتافو هددادفب ۷

 : ردندنوا تیب کیا رب وش
 اوعد نام اوناصا !ولاقنآ موقلا مه

 اوازجا و وباطا اوطعا ناو اوناجا

 مهلاعف نولعافلا عيطتسي امو
 اولجا و تاّئاتلا ىف اونسحا ناو

 ندیا رووظ هدی رذ» اڅ چ ۱

 «ندبعءابطا ریھاشم ] 2 ۰ ےک
 ۔اربعو هس رع تاسدا . یدیا بهذملا یدو «بولوا "

 . یدیا راو نوت دی یخد هدقطنهو هده 3

 هچر » هلساتک رب یناوع « سیا  هدیظ

 ف هام رداقلادب دح ظ و < ةدرفلاةیودالا _

 هل رلناو-ذع « لساکلاو نازوالانم بطلا ةهانص _

 ۳ کذب
TT 1 

 ۱ 1 ا ی درد نوا كلههوما كولم نروس
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 ناورسهجرتلا فنا « بولوایسجنرب نوا تلئاورم
 «بولکهباند هدنخرات ۷۲ ۰ ردنورو كىك | نب

 «هرکص ندقدنلو هدرلقلنادناموق كایلاو قوج رب
 ك( كللادبع نب داو نب ےھاربا) «هدنځ رات ۷

 یآ نواو هنس شب «هلدومت. هتخت «هنرزوا ینافو
 ج ورخ لس وا هدناسارخ 7 CB تموکح

 «هنرزوایلاچ هبلغ كنينلاخم دنا ره «هکعا

 كا راردا
 توکار ؤا 8 « هدلاح E قدا «هرزوا

 شو ین یرکسع « هلفلت روق ندنلا كسياس

 ناشیرپ « بولوا بهاذ هنلتف تیاوص ۰ هجر وک

 هدريص وا «بوجاق هرصم هجرت تحاصو ؛شملوا

 هوما تلود هلکزوو ؛شناوا لتق «كرهلبريج هلا
 - ردنشعا لاقتنا E لآ كلم « بولوب ماتخ

 ةلودلا تبهذ » « هلفلوا یرابدا بیس نرو
 . ردشمعک هنیکع لثم برض یمالک 6 ةلوبلاب

 ((Merodach-Baladan} ۰ هاب |
Gt Eوا ندنکولم قاتلا لد . 

 ۔رلخ رات ۷۲۰ دالیلالبق درد ندرصن تح «بول

 ندنفرط نوغراس د۷۰۹ و ؛شقادومف هتخت هدن

 شقا طبض ى ندیکب «هرکص ندقدنلوا طاقسا

 طاقسایعطق ندنفرابرخاتس هد ۷۰۲ «هدهسیا
 ( سادس ) كنمسا لصا .یدیا شل وا درطو

 . ردلمتم هدیلوا

 ۰ هدب رح یاتا هجرت بحاص تب اهم

 هدناسارخ (ذورلاوم ا

 هبصق 7 هدهفاسم كالحرم ه ندور كوس

 هلمسا وب «هلغفلوب هدنرانک لر لوس رب «بولوا
 هلهج وون هدنران آ مالسانویفارغج .یدشلو ترهش

 هسقو یم (باغ م ) كرم ول «بوئلوا فیرمت
 یم ( دوربره ) مقاو هدنتهج برغ كوا
 رویفلوا خررصت

 ند ( دورورم ) «بولوامسا نابریو هنیرهش ورص

 .یدرونلوا هیعسآ 09 نوجا قیرفت
 کسا تب هسنارف (1۱1۵۲0۲۵۵) ۱ 3
 و را ار

 خیرات ٤٤١ ۰ ردیشاب كنهلالس نلنید ( نایجنو

 یغیدلوا

 .ردیارخ یدعش هدلاح ره ۰

 ( نابهاتلاورم دوخاب )
 نالوا فیرعت هدیراقو
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 ؛ شمروس مکح كدهنخرات 40۷ ندنسیدالیم

 .یدیا شاک لاف «بودیابرح هلا الت آو
 هسا ارف(ا 6 ا

 MS تم [ اووم
 ‹ بولوا .یمسا كنسهلالس یجنرب_یرارادمکح

 هيما هلبوب هلتبسن هب ( هوو ) نالوا یرلیجنرب
 اٿ ۷۰۲ ندنسیدالیم خرا ۸ .ردرلشفل وا

 وا هکخ ر ااش راو تما وک هنس ۳۰ كدهنخر

 .هدام « هسنارف » یدوعق خیرات هلیسدماسا كنبرا

 ار

 .راق كنلبح ( افص ( هدهمرکم هکم

 « بولوا غاط كج وكر e هو لم

 هدنراکتا و هدنرزوا و ؛ ردلئام هی نمریق ینر

 .روینلو یراهاخ دروک ذم سدقم رهش
 هدنسهس ونج تهج تان (۱۲۵۲۵۸)

 هدنفرط قرش یل غاص كانو | هورم

 رح ) هللا ( هرابنا ) قیا هلن ندنرلغاط شبح
 یارجمو هموطرخ ند (رر) یتمی هدنسهرآ (قرزا
 یرک كوو كر نالوا دتع ردقهشبح ندلس

 .راتهجرثک | هطخ وب . ردیمسا كءدق رهش نالوا

 "مر زح ( « ندنغیدلوا طاع هلرلارج راما ند

 هدنرانک كان مویلا ۵ .یدریلسد ) هو ص

 قوج رب هدنرلجما « بولوا دوجوم یرلهارخ
 قاط و هلبضاقنا همنصم هنا راسو دی اعمو مارها

 ردق ۸۰ ییارها .ردشفلو راشاطییزایو رلنوتس
 ا ۰ بویلوا كوس یک راک كرصم ‹هدەسيأ

 قجآ یقاط رو . رازتا زواج قعافترا هرتم
 ندرصم ك هوم . ردهدنعافترا هرتم شبترد

 قبئدم كرل رصم کتا «بولوا لئات هتیئدم لوا

 رصم «هدهسیا راو رلت دیا مازتلا یرلقدل۲ داروا

 «بولوا مولعم یغیدلوا بد ایت هم كزتيدم مدق

 ندررب نانلو هدنجماكا وج یکه و ص هسیا كل رهم

 "هان ۰ ردمیط قلوا قیسانم هلاتسدنه هداز
 هدنفحهلوا لوقنم ندرعم ییندم هو رم «هبلع

 همبلوا رلیلهورم یکسا هدلاح ره .ردقوب ههبش
 هبلغهرلیرصم اضمب «بودیا لیکشت تلود رب نوت

 ردن هنس

 شمل اچ

 رارادمکح
 داد هتنامز هسل اطر

 « بولوا هدایز یوق تایهماحور ءاسور
 .یدیا نواز هدنلا رنو یخد

ENS 

 أ و .زاغلوا داعبتسا هدیرللوا

 میرم ٩۲ ۸4 یهضوح |

 یر م

 لاک «پودیآ هظفاح قتیلدمو توف یقلود هوم

 ره « هدهسیا لکد مواعم یکیدنبا یادت تقوهن

 بتک « بولوا لع تم لواندمالسا روهظ هدلاح
 ۱ .رویفلوا فداصت هنعنا هدهبعالسا

(Maritza) ۱لوس كا كنیلبا مور  

 لبا مدد قرش «بولوا ندنرابا ] قسم"
 لاعت كنغاط بودور هدندودح ناتسراغلب هلبا
 ماتههنوطو هدعافترا ثلهرتم ۲۸۰۰ ندنکنا

 ۲۵ « هلام هدنرق یمبانم ( رکسیا ) نالوا
 یرفوط هقرش هدب و هلاعش هدلم ثالهرتمولک

 هنا رب ندناب رب یتسهووا هباف « كرهدبا نایرج
 « هلرورم ندنسهرآ رلغاط مقاطرب هدمبو «قش
 . هجوفهلا ناقلاب هرفو بودور ینمب ندلوصو غاص

 .اقتسا یلونج قرشو ؛ریلآ رلیاچ قوچرب ندناقلاب
 هردا هداشاب ینطصم رسج «هرکص ندقدلآ قتم

 ندنتلآ كدبربوک میسج و <« هلبا لوخد هنتیالو

 ندلوص ۰ هچللوا لصاو هنبرهش هنردا «رورلاب
 بودور ندغاصو ( هجنوط ) نیا ندناقلاب هجوق
 هلبراره ( هدرآ ) ناک ندبرغ یمی ندناقلاب هرقو
 ندر, «هدلاح یغیدلوا تاق یکیآ یوص «بوشلر

 بونج هدسوفرب یهلق و ؛راود یرغوط هونج
 ندقرش هدیغاشآ اهد «هلفاطعنا یرغوط هب رف

 یره ( هنکرا ) نلک ندنرلفاط هجنارتسا یمی

 هنیزکد رلهطا هدنبرق ( زونیا ) « هلبا ذخا یخد
 هرتمولیک 4۵۰ یلوط كنسارجم . رولوا بصنم

 دم كن سهووا هبلف نعي هنفحرازاب رانا «بولوا

 كب یسالعا مسق كلهرتمولیک ۸۰ نالوا كلدهنلخ
 یلشینبا هتروا ییطسو مق ۶ ردههنردا «یبشینا

 ییفسا مق نالوا یغاش RE «هدلاح یغیدلوا

 نوغروط هدر قوچرب هک «ردیاشینبا زآ ردقوا
 - ردیا لیکشت رلقلقاطب « بودیا بک ینلاح وص
 هنعضو هلاح خاص هاف اراشا هلتلوهس لاح ر

 ندنرانکرب زکااب هدلاح یکی دعش «هدهسا دعاسم

 ؟ردراورلقاق مقاطرب یب اس روزا مک هر

 یفجدازاپ رانا «بولوا كربسو زا یرایر وک ارز
 ی هلق و ندنرلبر وک هنردا و اش ا ینطصمم « هبلف

 جم .ردنرابع ندنسی رب وکلو نیم دکمدسوفرب
 وا ه دنتمسو هرتمواک

 یقسهطخ هک ارت نوتب نام هقشب ندلحاوس «بول
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 ر دن واح قیر تنم لاو لزوک كا |

 نالوا ےظعر م رر یر رهو ناالوا رکذ هدیراقول

 هدنلبا مور قرش هقشب ندهنکرا و هدرآ «هجنوط
 ىلە «هعشیرق «هرد یراق « هرد ی : ندفاص

 «هسوک «هیتشوب «هقلویوت :یدندلوص ؛ییهرد

 : ندفاص یخد هدنتالو هنردا ؛یهرد یلزاس

 .ریل  رلیاچ كچوکقاطرب هللا ( هرد لدلزق )

(Mérida)هرودامرتسا كااینایسا  

 E ك (زونادإ) و هدنتلابا

 «یدلاها ۰ ۰ «بولوا هبصق ر هدنق رش هرتم

 یهملق یکسارب كوو یسیرپوکرب میدق رک ۰
 ؛بولوا كوماهد قوجهلدتقو . ردراو

 ۰ یدیا راو یسلاها ۱

 ولبک ٩۵۰ تیوتیسکم و هدهقسکم

 ( ناناقب ) هلون: یخد هدنسییونج قرش هرتم

 .اها ۰ «بواوا زہری رک كنتموکح

 . ردراو یسا

 هدنتبروهچ الثوزنو كنيونج یاقرمآ -

 و هدنسیقرش لاعث هرتمولک ۳۰۰ كهتوغو و ۱

 یزکرم تلایا هلمساود یخد هدنرزوا یرېن (هماش) 4

 ینونفلا رادو ییلاها ٠۰۰۰ «بولوا هبصق رب

 ف ی

۱ 
 | هدیرم

۰ ۰ 

۰ ۰ 

 .ردراو
 وا هر زجر كوس هدنراید هر و 1

 ناو هان “بول ۱ ا

 وب « هدهسروبدبا ناب یوج توقا یتفیدنلوا
 یتفیدل وا یهدلش هسقو یهدرجا رح ی هرب زج /

 تن (هورم) ندبا قبس یرکذ .رویقا خص
 هل دی دشآ تب (ر)-- .ردراو هدلاقحا قلوا نف

 هعساو تاالو رو هرق رب هدرعم دیعص یخد

 روهشم هلبرلبکرم یلسنج یياو كوروب تب «بولوا
 .ردروطسم هد « نادلبلا مع » یخد یغیدلوا

 وا یسهدلاو دل ها تا س

 نا ك (مع) EY 5 | مرم ۱
 . یدبا یزبق ك ( هنح ) هلتاذ رب هدنسا نارم
 -دالوا ر «ندنفیدلوا یدالوا تانسءدلاو و ردب

 رصح هنتمدخ كسدقم تب «هسیا رولوا یرا

 اند (مع) م ترضح «هلکعا رذن ین راکچ هدیآ

 | ایرکز ترضح نانلوب یاما ها دم ت «همنلک
 « هخاک هنشاب شب نوا .یدرلشما مج است ه ))

 ی ر م ۷1

 هدنمسا راخلا فسو ندنلسن كدواد ترن هنب

 رکب «ندهمراو ههلایوم قجثآ «بوللناشن هنبرب
 « بولاق لماح ىلاعت هللا ةمکح « هدلاح ینیدلوا
 و اذا «هلفلو هدنظ وس هدنقح RL رط دوېم

 یسان اشن «هدهسرلشع | ثبش شن هرلن اعما صو هافح

 هرصان هدکلرپ توت ایا شمطم هنتارب
 نانلو کا نیطسلف .یدیا شملکح هنسهبصق

 « پولوا مهوتم ندنزوس كرلبح* شب دوره
 «ندنفیدشیقلاق همادعا یاذطانلک هاند هدهرص وا

 تراشا نالوا عقاو هتلافرط نم «راعاا فسو

 ترضح نالو: لفط هللا رص ترضح «هنبرزوا

 هنیطسلف هدعبو ؛شچاقهرصم «قرهل آی (امع)یسیع

 هدنرار هدنتوعد ثكملاراشم ی «بودیا تدوع

 تدم ر یخد هر ندنعفر كالغوا و «شفلو

 هیعست ( هما ) اشاح رلن ایتسرخ
 لصاح ندهفطن هدردام حر یحد كيو «بودیا

 .راردیاداقتعا هنغب دنل وا عفر هب ام تاهنو هنفیدلوا

 ندعافا رم

Merrimac) ( »هدیلاعش یا ما  

 ٤ ۳دی 6 ا 7 قاعرم

 ندنرلغاط ( قوم تاو ) هد ( رشیماهون )

 یرغوط هیلاعت قرش هدعبو هبیونج ادتنا «هلناعسن

 هرکصندکدنبا یتش نتروهجتسوچاسمو «نایرج
 ود هبیمالطآ طیجم رح هد( ترو یرووین )
 .ردنوزوا هرتمولیک ۲۸۰ یسارم .رولیک

 «بولوا ندنایاو ریهاشم 1
 NAS اب بلا مع

 .ردراو ی هلا

Eكلا كىلدنا  
Eaهبیدا روهشم 1 . 

 هلسد ردن تاسداو رعش هدهلیشا «بولوا ندنر

 ترهث یغد هلیتفعو لاح حالص .رولوا لوغشم
 شق تیب یی وش «بولوا رمعم قوج .ردشلو
 :ردندنرامشا ییدلبوس هدنرلشاب

 هج ناعبس تنش نم یار امو

 لهاهلا توبكتعلا چسنک عب

 اصعلا ىلا یعست لقطلا بسد بدی

 لیکلا سس الا

 ڪو

 یشم اهب یشعو

 هلدحا ر
" 

 .هدام « هنیلدغامهرام 2 ]

 | روم تعجارم هنس



 ی زر م

 3 E gt ندنسیحاو هبرد:کسا |

 برع نوارة یمبدلوا هبح ات ۱

 «هدهسیاو یس ص جگ ءالما ۰ ردر رگ واتر ۲

 شقا طبض نسیضارا رثک ۱ دلرکو هبحا رک

 شغل وا فل رعت مادام ( تو رام ) لوک نالوا

3 

 . هلروس تمحارص هباروا «ندنفب دلوا

 هدنلحاس قرش بو كاناسا | - م

 E هک
 هلیعسا ( هرلآ ) ربارب هلا یلرع فب رعت فرح
 [ ۰ تعجارص هنسهدام « هرلآ » ] .ردفورعم

 ك EE E طاهر هام رم

 بام برا دیس | فاقم
 ترهش « هلن وب E طةسم كتاوذ شب ندابداو

 هبصق رب لسا و یخد هدناتسهق س . ردشملو

 . یدیا راو
 هدیا دا هدنامرد) داف قدنایاساس

 11 0 اا هل رو مظ ۱ كدنم
 یخد دابق موق «بولوا سخت رب شما داجنا
 هنر هجری هل لوبت یاب بهدم تب
 وا رادمکح ناوریش و هدمب « هدهسیا شاوا ببس

 .ردشع| عنمیبهذمو «لتف کد نم «آ

aوه ج كام هدهمرکم 0  

 ندناف رع جابح «بولوا یر, ندنعق 4
 ینایو ماشفا هداروا «قرهراو هفلدرم هرکص

 .ررالیق یزاع حابصو
 ١ اسا ےھارا وا 2

 .هدمولع رئاسو هدهتف «بول واندنن اح | كنب رلت رضح

 ۰ ردرومشم هلیساوقتو عروو هلیسالوط دی یک
 ؛ شعاتافو هداروا هدنخ رات UE «بوا وایلرصم "

 یسهیرت كنىرلترضح یعفاش ماما هدارخصلا ةفارقو

 و طبض یبیفاش هقف لصا . ردشفلوا نفد هناي
 هیعفاش ءاهقف نلک هدعب«بولوا تاذ وب ندیا نودت

 .ردرلشعثارغوا هلبا هیشحت و حرش یتانیلأت تیوب
 ««ریفصل اعماجا»  ریبکلا عماجا « : ینافیل ات هیحلشاب

 ۰ « دربتعلاللاسلا » ۰ « روثنلا » « « رصتخلا »و

 .ردهراسو « قانولاباتک » «6 معلا ف بيغرتلا »

 ره هحاوخ ودا یاو ہہر

  وهل او ۳ :

VY 

 هدتلحاس یسالطا طع رحو هدنتهج قرش لامش |

30 ۱ 
 ك ه دنتح «بواوا تاذ رب رووشم هلت سخ و لحم

 .ردلوتنم رداو قوج
husetts) ۱ 1یا رمآ  

 .رت ین همت كلام هدیلامعت | توچاسم

 تل هروک ذم كلام ؛بواوا یرب داربه اج ندا 0

 «تنومرو هللا یشیماهوم ال امش «هدلاح یغیدلرا عقاو

 دنالسیادور هلبا توقبتکا وف ًابونج «قروویآبف
 هلآ یسالطا طبع رحم یخد ًاقرش .هلراروهج
 علص ۰ یدهیعتس تاما : نالدودح

 «ردنوکسم هلایئک ۲ ۲۳۸ ۹:۳ «بولواهرتمولک

 «بوشود یدک ۱۰ ٤ هنشاب هرتمولیک برم ره هک
 یزکسص .ردندنرلرب نوکسم دلا كن هعمتح كالام

 نالوا نوکسم هللا لاها بیرق هنویلم میراب

 رب دم هیرغ ندقرش ۰ ردبرهش ( نوتسو )
 ۹۸ کاو ۲۰۰ ېڼوب «بولوا داماش لیطتسم

 ( قینافأت ) هدنبرق یبهبرغ دودح . ردهرتهولیک
 هونج ندلامث ازاوتم یرلغاط ( قاسوه ) و
 ( تسوجاو ) ید هدنرلطسو «یکیهبدلوا دتع
 راس .روهدازوا ینراکناو لوق هنفارطا یغاط

 دراغاط روک ذم . ردقلهوواو زود یرلف رط

 (یاعس) و ( توقیتکنوق ) هبونجندلاعش هدنرلهرآ
 .اوه ۰ ردیا نایرج راچا قاط رب رکید هلبرتامرب
 یدورب نیشیتو یترارح نیزاپ «هدهسیامالغاص یس
 تبثم ريغو زسوص یرارب بیرق هلحاس .ردهدایز
  .ردزآ یمهبنانا *هوقیخد كنب رلف را جا ۰ بولوا

 كتکام « بولوا یرلیا كب تعارز ردقه ره
 ٤ هدهسیا هدنکح یهلرات هنوع رب اندام یلوتب

 ۔وصع یلالوط ندنس هدعاسء مدع كغارب وطو اوه

 لوصحیجمرب لا ۰ ردنود ندهیلحم تاجایتحا یتال

 .اسو نولو « هئاتس هدهجرد یعلیاو ینادغب رصم

 یرهویمو هزبس « بولوا قوج یرلهحعاب .ردهرث

 هكنسیضارا .ردقوج یخ دیرارباچ «یکینیدلوالو
 نامروا یئاث رب «بولوا عورزمو رومعم ینصن
 .رینیصصوصم | للعو ی هباهاتاناویح ۰ ردهدنلاح

 .اویح یکزوموطو تآ «نوبق «بولوا قوچ یر
 «بولواقوج تب یرلقیلاب .ردهدلاح یطسو یرلن

 عینم یجرب كنم ربارب با عیانص یسیهامدیص
 دریفابو ریمد رادقم یئزح یفداعم ۰ ردینورت



 ۰ ردشلو ترهش |

 ك(نورن)هلم اوب -- .ردشفل وا لتق ندنفرطیجوز |
 ؛بولوا خدهجشروطاربعا رب رکید نالوا یبهجوز

 .ردهروهشم هلتهافس یخد وا |

 اف ان

9 
 یرلوص كن راهنا لیٍاقم هننادقفیدعمر وگ - .ردقوح

 . یدبا شا

 تا س
 یراعحا ا و رولت + ص ص «هدهسیا

 كت كام و ا دعاسم هکمر وچ هنیک ام

 هشافس ریس هللالشو هلبرانا رج ییشیتا یارک ا
 راهنیکام زسفرصم یرللاح »و «هدهسیا لکد خاص ر

 نص " كميانص «دكرهربوج
 یرلیا كا تهمت كلام نوتب تکاع وب هع
 هیغابدتاللومعم یرلتماص یجنرب كا «بولوا یانلو

 - ردناحوسنم كياو كونو قوماپ هلقلحهریدن وقو

 لمکم تی قرط راسو هسوشو قوچ یرللو ریمد

 تنلاو درک فتا تب ینراجت هدهءاس و« «بولوا
 بک نداضعا ۸ رونلوا باختنا هنس ره هدنتیعم

 رب بکر ندیشک 4۰ «بوشلو هرادا سلجرب

 ۰ رو دیآ تمدح هنسقر

 یناثومبم سلم بکرم ندیشک ۲:۰ و ینایعاتثیه
 ۱۱ هيمو ساع كنهعتم كلام .ردراو

 ینقح كمر دنوک ثوعبم

 زد زا قأر ۱۳

 ندهباحم (یهلایترقلا ضابع )| |
 ترضح «بولوا ندبرع ءارعشو 0

 . یدیا یلغوا كنساد ك(هضر) قردص رکبابا

 .ردراویرهرعاشم ضمب هلرلترضح تباتن ناسح
 .روطارعا امور ( )16:2۱:26 )

 و یسهجوز كسودولق ندنرا ۱ هنیلاسم

 .هدیفح كنهبواتنوا یسهریشمه كسوتسغوآ روهشم
 هلذوفن کیدشا ارجاو هلبتهانسو ملظ «بولوا یس

 هدنس دالبم خیرات ٤۸ تاهن

 هدنافنا دروهج سيرو

 قانع حوا ندنتسارعتع شر

 DE it ۱ و
 :ردکن وا تیب وش «بولوا یلزبربت یسیجنرب

 مه دولآ درد ها مدیشک تنارجه غاد

 مهدود دمآرب و داتفا ماچر, یشتآ

 «بولوایلن اهنصا ( كچ وکی لع ) یسیهنکیآ
 تحایسهاتسدنهو ؛شماشاب هدننامز كنیفص هاش

 اقش میکح « هدلاح یغیدلوا ییا

 .اعشا لج هعطق وش . ردراو یراعشا هدنزرط

 : ردیدنر

WY ت س م 

 تساشت 1 ردام ناج اه هنوخدب نآ رهب

 تنآ شنا درد رب لای ۲ هناورب رب زا

 تسیگیوربا ةتشکر س ون هام دناد هچ سک

 تسا شت آرد اجک والعن هک دنادیم قوش

 ۔وا دنه ( شیفلاوا ریم ) یبهچوا -

 .یدیاندننادرک اش لدس رداقلادبع ازریم «بول

 ۶ ردکت وا تب وش

 ننس رد و زاریش بذاج باو مقر

 مدش نابز نیریش "یدعس جش درک اش

 هاب رهظتساا ن لصف ) | ۰ ۳
 ی i ا ۱ هللاب دشرتسم

 تافو هدنخ رات ۵۱ ۲ «بولوا یسیجزوقط یموکی

 ا سولح هتفالخ ماتم هیر, یردب ندبا

ETنسح < بولوا تاذ ر رو سجو لا  

 و یعس هنس ارحا *یم

 و هنتف قوج كپ هدننامز «هدهسیا شا تربغ

 ناطلسهدنخرات ۰۲۹ تباہ NE راداسف

 ءهدحالم ندیا مایق هلیقوشت كنيقولس دوعسم

 رکسع قوس تاذلاب هرزوا یندامیثراق ه هیاعاعسا
 ندنفرط رنو هدنحراخ هغارم « دندن حلا

 . ردشفل وا لتق «بولیصاب هدنربداچ
 هدنشاب ٤٥ هدننافو « بولوا برق ههنس ۸

 لوغشم هللګو یوقتو دهز لوا ندنتفالخ .یدیا

 ۱ E نسجف سهره سطر وا
 :ردندنراعشا *هلج هعطق وش . یدیا

 ام تیهیعرش ماکو هبهرادا

 یفالخ تدم

 اهب ترفظ نا دسالل بع الو

 مجعا و جوف نم یداعالابالک

 ىدرلا ةزج تقس ىشحو ةيرعف

 ملم نا ماسح نم ىلع تومو

J aheهتلاب ریتتسل | ن نسح  
 هلل

 اف ءافلخ و ] اپ ی
 ۲۰ ۰ مدنخنرات ۵15 «بولوا ییعچوا زونوا

 فاخ هتنردب ندا تافو «هدلاح یغیدلوا هدنشاب

 .ووس تموکح تدم برق تهس نواو:؛شلوا

 و مباح . ردشغا تافو هد ۰۵ «هرکص ندکد

 «بولوا تاذرب عرکو یخ“ هدهجرد تیاهنو ماس
 اوحا كرلنوا و «ردا دقفت ینلاوحا كنارتف

 كيو . یدیا روس یغا تحم ندنل

 لدي یوا نب رلا حالص هدرصم هدنامز

۳۹/۸ 



 هقرب و ماش و رصهم «بولب رو مخ ۾ هيمطاف تلود

 شمالشاب «ةمنوقوا هبطخ هما هس ابص ال هدنع و

 . یدیا
 باب یدععلا ن دا (۱

 كل هيس اع اک 1 لادم ۱ هللاب رهظت

 دنخ رات 4۸۷ «تولوا یسجنز کس یرک:

 ۲۵ و ؛ شلوا مالسا ةفبلخ هنر, یردب ندیا

 4 بودیا ماو یارجا تدە زواوعم یل هئس

 هددادغل < نکا هدنشا ۶ « هدنگرات ۵۱

 تاد 34 الع تع و روسج «لداص . . ردشع | تاف و

 ندناصواندبا اضتفاذوجما تسایر قجمآ «بولرا

 وب قوعلس قرایکرب هدننامز «نوه>داوا مو رج

 .السا كلام بیلص لهاو ؛شعازق ذوفو مکح رب

 یدبا راشعا طیض یسدق «هلا لوخد بیم

 5 هللا دمع دجا وبا ( ۳ هلا 3
E 

 زونوا كەس ايم ال لنروس تم وک هددادعب

 ندناتافو E ۲ « بولوایربخاو یجندب

 ٩ نکا هفال# اقم هنر یردب

 تافو ۰

 هئس ۱ ۵ و

 | هرکی a ی یآ ۸ هللا

 وا ۱ موش هل رکسع لوفم وک اله هدنخرات ٩5

 تولوا |

 ه دنس ه رص هنتف ندىا روهظ هدنهملع ا 1 ماشه |
 لتف یتسیلامها و «برخو طی ید د ادب «بودیآ

 دیار, هلیلغوا کیا مصعتسم.« هدهرص ییدتیا مام

 كنو « هدهسیا شا الا هر داج تن وک اله

 هدننافو . E لتف هدعبو «سبح ندنفرط

 «بولوا التم هتهاغسو شوک . یدباهدنشاب ۷

 ؟ شقارب هسذب قلود روما

 هدهعزانم ندیا روهظ هدننب رایعیش هلرلنس

 شمر,دریف یرلیعیش «بودیا مازنلا ینفرط كرلبتس
 مالسا یلوا راتفرک هلاح و تا سرت ید

 .ردتیکن رودرب دوس نوجا
 ماقلاوا هلاب یلعتسم

 ندبا تافو هدنخرات ٤۸۷ ۰ بولوا یسجنزوقط

 ی دیک ؛شلوا نیدن تخم هدرعم هنر یردن

 هدماشقشمد هدننامز «هلغاوا مدآ رب لهاانو شوک
 هیسابع ءاذلخ ۰ بوقلاق یمهبطخ تبهبمااف كولم

 یراکارف بیام لها «یک یفیدنوقوا هبطخ هنمان
 هبراسیق و افیحو سدق ءدمبو ییهیااطن۲ یخد

 هددادغل و رالها ات

 ردنتسملانب دجا

 | ( روصنم هاب رصتتسلا |

 | كيەيءطافكولم ( دعم هاب

Vé ۴ت و 

 ا قو-جر ندیلسم «هلبا طیض یدال راسو

 . یدرلشغا فالنا لاما قوج كو ۰ ا

 یخ یغد هلرازت یردار كو هجرت 2
 007 تموکح هنسزکس .یدیشعشایموا تقو
 گاو هدف ۷۲۰ هدنرهاف هد ٩۵ «هرکص
 .ردشعا

Aدن هاب 2  
 ۱ زا ا ن | اب نیعتتم

 ۲4۸ «بولوا ییجنکیا نوا تیهیسابع
 ندناتق درصتتسم یسهدازردار هدنخرا

 هب نس تردو RÎ سراج هتفالخ تخم رک

 ۲۵۲ «هرکص ندکدروس تموکح تدم برق |

 قوجو ؛شعا تماقا ر اتخا هدارماس هدنخشرات |

CSو هیفس . ردشعا تافو هدنشاا ۱  

 « هدلاح یغفیدل وا كداب لید «بولوا مدآ فرسم

 هکم رب دنل هتسب هرلینفم یی راعشا یدنکوهک لوسرمه

 .یدردبا توعد ین رلفلک | هلیسر دن؟ «بوشدقلاق

 یار کلات نایب
 ۱ هاتلا نب | هل 38

 یبجر نوا كن هبوما كولم نروس تموکج هدنلدنا

 هتل دوم ی.هداز مع هدنخرات ۱ 1۳شب

 ۰ و قالوا ش دا طض ییتخت هبطرق

 ؛ شلاج هباغ اکو 0 «كرهدیامایق یثراق

 ۲ تیوکعةمادا “هد هسیا شا سولح هنت هبط رقو

 1 | لوتق وتدمو براغم هنس وا هب «ندن دن دم هلو | ردتفم

 ٠ شلکه نشاب EL مکحن ماشهو ؛شلوا

 «بولوا یعد یسب رەش تعیبط ات کی ۰ یدیا

 : ردندنر اعشا ءلج تب کیا ر وش

 ایع

 باشاو

 یقانس دح ثبللا بام

 نافحالا رتاوذ

 ابیهتم ال لاوهالا عراقا و

 نارجهلا و ضایعالایوع اهنم

 (لکوتلانسابع لضفلاوا) ) . ١“
 وا ندنلسا هيسابع ءاذلخ هللاب نیمتسم

 ندنفرط هسک ارج یارما «هدنخرات ۸۱۰ بول

 زکااب «هدهسیا شلریکآ هتموکح هدماش قشمد

 .ردشلت هدا تموکح امسا یآ یدب

 رس



 ت س 0

Mostaganem ۰ Aدراز  

 و ا E افتسم
 ندرح لحاس قرهلوا هدنسیلامش قرش هرتمولیک "

 مقاوهدعق وم 1/1 كکوو هد هفاسم كلهرتمولیک رب 1

 «یسیلاها ۱۳ ؛۲۰ «بولوا هبصق رب یزکم اضق
 قانچ «یرلنمرکد «یرهناخابد «یرانف رب كوس

 «یغاس هللا ریجتاو موزوارومشم «یرلنورف كلموچ
 ندنجما ۰ ردراو یلاجارخا هراسو هریخذ «یرد
 ؛ردبا اورا ینیرلهاب (ءارفصلانیملا) ندا نایرج

 نکل ؛ ردتبنم كب ینارطا ۰ رریوچ ییرانمرکدو
 . ردقو یی

 اش « بولوا ندنسارعش 1 ك

 ا 8 دنا ۱ و
 او .یدنا راو لسا رص هدنرلنب «بولوا رصاعم هلا

 :ردندنراعشا *لمج تیب

 ی وچحه یاکی نادنر سلجم رد یسر ات

 لد رد یهنایپ قفا هثیش  مشچ زر

 «یدنفا ن دلادمس نایلسو] ۳

gaتعجارم هنسهدام هد 1 .] 
 هلا کلا ن هتلادنع) ) تب

 E ۱ هل ینکتسم
 « هدنخشرا ۳۳۳ « بولوا یسیعنکیا شرگت اف

 زکلای و ؛ شلوا فلخ همالب ینتقم یبهداز م
 ندکدروس تموکح یآ یجب ترد هللا هئس رب
 هنیرزوکه لردغ ك هو ن دجا هلودلازعم «هرکص
 ندقداشاب هدلاحو یخدهنس ترد و ؛ یرلکچ لبم

 .ردشما تافوهدنشاب ٤٦ هدنخرات ۳۳۸ «هرکص

 ید ندرلیسابع ندا تفالخ هدرصم ۱
 کاخ نب ناهلس) یسجترب «بولوا یقل تلناذ کیا

 ۱ ؛شلوا فلخ هنیر دن هدنخشرات ۷۰۱ (دجا هللا ساب 1

 كاكوتم یبیعکیا- .ردشغا تافو هد ۷۰ و :

 هدوادهللاب دضتعم یردار هد ۰۵ «بولوایغوا" 1

 .ردشعا لاحترا هد ۸۰6 و ؛شلوا فاخ

 یر نر ]اب تاسمتسم لا نن توقع د ۸
 وا یسیجنزوتط نوا درلیساص ندیا تالخ امسا
 هوا ناخ ماس ناطلس اناما یلغوا كنو «بول

Veo ت س م 

 هلورناتسا ندنف رط یرلت ر تح هیلاراشمو ؛شعإا ملست

 .ردشعا تافو هدارو «قرهنل وا س

EEناد رارس  
 9 ۰ ندلسادنقو هدنس همحات

 رش كرلنوب قرهلوا هدهفاسم ان وک ۷ یخد ند
 .رو دنا نام یو توقا یغیدلوا هصقر و ددتهح

 هتلاب ق ن ی اب

 ۳ ها و هوا یکتا نو
 2 هنر یردب ندیا تافو هد نخ رات ۵ ۵ ۵ و

 نماتو ؛ شافوا هل ردارب تدم رب وک ااا
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 .ردشعا تافو

 ندسابع لآ تفالخ هدرصم

 1 بولوا رسم فسو ر ندند ال وا كاکوتم و

 وب هدتفالخ ماقم كادهنخرا ۸۸ ند
 . ردشفل

 لان لونا ن )ا لاب ۹

 اف (دیشرا نوراه ن ]

 هدنخشرات ۲۲ ( «بولوا یسبجرب نوا تنهسایع
 لکوتم «نکیادهع لو هدننامز یردیو ؛شلک هاند

 هزتعم یلغوا ر کی د « هلبا ِ قح و نایت نوک

 «نکیآ هدنشاب ٤۸ «هد ۰7 «بودیا

 ندا

 هد هسا ش 4 ید ریتم و مش نسیدنک ۰ كرهرو

 شک !سولح هتفالخ تم هدنخرات ۲ ٤۷ هجرت بحاص

 هنفالخ یردب" «بولوا لئام هریخو لقط .یدیا
 یخد ی هيرش تعیبطو قبحم هرلبولع «قرهلوا
 :ردندنرامشا *هلج هعطق وش ؛بولوا

 هتعضو دق نم مایالا عفرت قم

 حوج ىلع رهد ی داقنیو

 یناو ءاجرلاب یش للعا

 حفداو ف ءاس نه ىلع ودغال

 ساب رهاظلا 7 روصنم) | ب

 تزهیسابع ءافاخ (دم هلا ] هلی رضس
 ؛شوط هدنخراا ۸ «بولوا ییعتل | زونوا

 هتفالخ تخم «هنرزوا ینافو كنبردب هد ۱۱۳ و

 ملع بحو مرکو لدا یسدنکو ؛شعا سولج



 ت سم

 | لاکتدم برف ههنس یدب نوا «هلفلوا تفرعمو
 ۱ ؛ شتا نونم ینسهعب «كرهروس مکح هتل ادع
 ۱ كرللوغم . یدیشلا-ان . یخد هسردم كوس رو

 | یناخو یلغوا .یدیشمروط یشراق یخد هنموجه رب
 ؛بولوا ید كو اعبط هاب

 .ردشلوا یربخا تل هیسأیع ءاةلخ

 رهاظلا نب دعم 3 وا )

 كولم ( هللا نيد زا نعال ۱ هللاب ر

 ر ی ار ها
 «هدلاح یغیدلوا هدنشاب یدب «هنبرزوا ییافو كنب ردب

 وواو ته وکح هم شف 3 ؛ شتا سولح هتخن

 تاموفوقوج كم هدننامز .ردشغا تافو هد ۷

 نالسرآ ثرلا وا هدنځګ رات ۵۰ «بودیا روهظ

eهبطخ كټ هیساع ءاناخ «هلطیض یدادغب . 

 هنمان كل هجر" بحاص ردق هنسر «بوربدلاق ی
 هلطبض ع ی املا دم ن لعو ؛ شع ؛ وت وا ت

 کا یا داب یپما كرصاتسم هدههطخ

 كولم یرب ندنروهظ كنهيمطاف تكود هدیرتمو
 هدننامز فیو «نکیآ هدقعوقوا هبطخ هنمان هیمطاف

 نیمرحو ؛شعاعفر ینمان ندهبطخ سیداب نب زعم
 ةقیخ «قرهلربدلاق یسهبطخ كنو یخد هدنیفرش
 و ؛ شعوقوا هبطخ هنمان كهللاب یدتقم ینابع

 رب «بودیا روهظ الغو طق یلتدش كب هدرصم

 «شلتاص هنوتلآیللا كك | رب «هلکهروس هنس چاق

 .یدبا شع یتراریرب رلناسناو

 ( نجرلا دبع ن مکح )

 هه اد < رستاک ]

 دیم نالوا
| 

  EUهل ۱۱

 [ . هلرویب تەجارص
 هللا سا رهاظلا ن دجا) )

E TENللاب  Eدارم  YS 

 كنسافلخ دادغب «بولوا یسیجرب كرلیسابع نانلوب
 هدننامز كنکب .ردیم كهللاب معتعم نالوا یرخا

 هدادفب كرللوغم هلبا وک اله «هدلاح ینیدلوا سوبحم

 رارف نداروا هدنسهرآ جرمو جره .هدنرااوخد

 ینتوه و ؛ شاک هرص هلا یک نوا « كرهدیا
 نانلول ینکاحرصم ندکارتا نامالغ «هلک 2۱ تاثا
 دامقا هتفالخ ماقما ندنفرط سرب رهاظ كم
 كالهنس تردو ؛شفلوا تعس هنسیدنک «قرهنلوا
 .ردشعا تافو هد ۰ هرکص ندنفالخ
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 هدراوزس . یدیا یرصاعم تكهاشتلود هر دی

 ارتشا یرلهاخ نانلوب هدنلاصتا تیهفرث هسکو |

 ۶۱ اهدراهناخ مناطرب (هضر) ۱

"5۳۲۲۱۰۲ ۴ “8 

 ج۳ 6

 نهدام « یفوتسلانیدلازیزع 9 ) )

 [.هل روس تعجاص |

 ریهاشم ( لضفا اوج
Eeبحاص «بولوا ندناربا  

 مھ

 یاو دب .ردشعا تافو هداروا «بولوا نکاس

 :ردکن وا تب وش .ردراو

 نیزو بیز اد ناج مشچ تلاج ناتسب ز یا

 ناک ضرف تسوشچ *یراد اوه سکر رب هتشک

 ندنسارمش یرعه نرف ی | 

 هدنشاب ج «بولوا تاذ ر یر دا ی

 ا تب وش .ردشعا تافو

 لزا زور هلا یدلن وص تسلا ی

 قوپ مزاخ یند متسم ییم لوا ندلچب

 ی ۳ ىوعتلا دجسم
 « ىوقتلا ىلع سسا

 ندلوخد هبهرونمهنیدم هدنرلترڪه دا نمدنفا 1۳

 ین یرلقدروس تمافا نوک ترد و لوز لوا

 سیسآتهدلح مان (اق) و هدنسلیبف فوع نب ورم
 اب كلبا هدمالسا هک «ردفرش دم یرلتدروم
 یتشاطلع یجنرب ندنتهج هلبف «بولوا دبعم نانلوا
 مض و هبلا كرام یدنک نمدنفا (ملص) هللالوسر

 .ردرومشم یخد هلکغد اق رجم .ردشمروس

 O مارملا دجسم + یکه دهمرکم

 .ی رع «ه دلاح یغیدلوا 6 قجا ه دن داعش

 «هطاحا هلراو د هدنرلتفالخ نامز (هضر) باطخا

 نام ترضح .یدیشمروس
 .یعارلا دحسم .هلا ارتش

 یه دفارطا 2 اورو «میسوف اهد تاق رب

 نامز ریز نا .ردشلیا ان هلاراشم یرقاور
 ص«بودیا انتعا هننیزت كمارفا دعسم هدنتفالخ

 "اهدتاقرب ذاورسنب كللادبع .ردشع|عضو رلوتس
 شعروا هلجابد فسوب نب جاجو «شقا نییزت
 كران وتلا نانلا ندسلدنا كللادبع نب دیلو .یدیا

 «بودیالامعتسا هدننیب زت كمارلا رحم ین رادقمرب

 عیسوت یتفارطا هلبا



Eبر  

 ندهیسابع ءافخ .یدشعا راعا ینازیمو فقس

 هننیزتو رامعا كمارلا دعس*یخد یدهمو روصنم
 . ردرلشع | تم فرح

 هدننشهفج ناسور وک تارا ی 1

 اهدو رہ رب رە 4 نوش ۱ ناقرسم
 یخارا ارق قوج رب «بولوا لودج ییرغوط

 دوخاي نمہب نب يتدرآ و «ییدتبا قس ینیناسبو
 یغیدلوا شل دبا رفح ندنف رط ریشدرآ ن رواش 1

 هدنرق هرصب - .ردروطسم هد « نادلیلا معحم » ۱

 .یدبا راو لودج ییا هلسا و یخد
 «بولوا یدالح كديشرلا نوراه

 تایاکح قلعتم هملا راشم هفاخ
 .روینلوا رکذ قوچ یمسا هدرداوو

 تشک کلا ندنسارهش نارا

E(یضراقآ ) یسیجنرب «بولوا یمسا ۱  
 «بولوا تاذرب راکتعانقو عبط شوخ .ردیلنبوزق "

 :ردک:وا تب وش
ALGقمه تابارخ یوک  

 مک اعد ارامش هبعکی موریم نم

 ا هاش .( ناخ دم لو ) یر
 هاش ردا هد ۱۱۱۸ «بولوا ندنساصا یوفص

 هداروا «هدلاح ینیدلوا یسیلاو (رال) «هدنس هعقو

 «هدکشا» .ردشغلوا لتق ندنفرط رارثا ضعي

 هرات تب وش .ردیم درذآ یحاح

 مدیآ ی یسک یاهیکناکیب رب هیرک
 دنررس یانشآ فرح هکره نابذ زا

LL 

 ۱ رژ سم

 ندنلامعا طرابلا ف هدنسلدنا
 هویج «بولوا هبصق رب مکعتسم ۱

 كننرب ندنلئابق رر .یدیا روپشم هل ادعم

 . ردیعتا یخد

 ن داع ن هایا ن داص وا

 ی فا مدت کلا د
 ترضح یسهدلاو «بولوا ندهاع (یلطلا یثرقلا "

 .یدیا یزق كنسهزبت دك (هضر) قیدص رکب ابا

 یغیدلواشمالغاب هقفن هجرت بحاص رکا قیدص

 هشیاع ترضح هدنسهلتسم كفا روپشم «هدلاح

 «هلذلوا ندرلندبا تأرجهدایز كا یثراق هن (امضر)

 «هدهسراشعک ینسهقفن ( هطر ) رک, ابا ترضح
 یمهعرک تیا « ةعسلاو مک نم لضفلا ولوا یتا الو ھ

 عن 6 ۳۷۳۷۲
 ماود هکمرو یسهقفن قباسلا یاک «هعل وا لزان
 ۳ .یدشنل و رضاح هدنسازغ ردب .یدرلشغا

 هدتاور رو ؛شعا تافو هدنشاب ٥٦ هدنخرات

 هدنسهرام نیفص «بودیا تافو هد نخ رات ۷

 .ردشفلو هدیوضترم بانج تیعم
 «بولوا يما كیاذ جاقر نده اعص

 ا هحورب E كا ۱ دم

 ندیدعیم هک (یودعلایثرقلا دوسالان دومسم )
 ۔رلن دا تەس هدهرحشلا تح و ندیشکش ندیاترعه

 وا) - .ردشلوا دیهش هدنس هعقو هئّوم «بولوا ند

 هک (یراخاایجرزلایراصت الاسوا نب دوعسم دم
 تصم هدناون یهرکص ندنواوآ هدنسان ردب

 رضاح یخد هدرصم 2 «یک یغیدنلوب هدب ول بانج

 رر و ؛ شما تافو هدیقوراف بانج دهعو «شمن و
 هدنسهبراع نیفص « بولوا رمعم اهد هدتاور

 . ردشمنلو هدد وضل ص بانج تعم

 دارادکح چوا ندنیکتکیس 11 ۳

N وک 

 دو ناطلس نالوا تاود سسؤم یسیجنرب
 ۰ ر دیسیعچ وا تن هو نغكوام «بولوایلغوا انس ون غ

 قارعو ناسارخ هرزرا قیصو هدننافو كنبردب

 هدنتخ هن < بولوا کاح هنرلتج مزراوخو

 مبات هد ناطاس یردارب نارووا هنماقم یردب

 4۲۵ «هرکص ندکدروس مکح هنس ٤ «قروا
 «هلبا سولح هنتخن هن نغ هغر, یردار هدنخرات

 و ؛ شا تاحوتف ميسو یرفوط هناتسدنه

 هلا قوعلس ن كپ لرفط هدناسارخ هد ۹

 ماگ روه تولوا اولش هده راع ییدتا

 «قرهنلوا كرت ندنفرط یرکسع یدنک «نکیا

 سالجا هنتخت هنغ بنات دم ناطاس یردارب
 كەر بحاص 5 قوح و ؛ شفلوا

 طف ینتخ هننغ «بولآ یاقتنا دودوم یلغوا

 . یدشعا

 یسیعشب تهروک ذم كولم ییعکیا -

 روک ذم اشا و یتوروت ثكنیجرب ؛بونلوا دع

 هد 1۱ هدشتاو كردي . ردیلغوا كدودوم

 رب «ندنفیدلوا لفط «هدهسیا شفل وا داعقا هتخ



 عسل

 یدوهسمن ىلع ی «تلود ناکراو اسا هرکص یآ
 .یدرلذع | سالحا

 ییحنوا تنهروک ذم كولم ییعچوا -

 نب مهارا و یورو كدوعسم یجنرب «بونلوا ده
 هنردب ندیا تافو هد ٩۹۳ .ردلغوا كدوعسم

 روس ناطاس و «سولج هنتخم هنزغ «بولوا فاخ
 ۱۰ ۰ یدیا شالا جوزت ین-هریشمه كنو لس

 .ردشعا تافو هد ٥۰۸ «بوروس تموکح هنس

 كولم نروس تموکح هدناربا
TRبولوا یسیجنزوقط تاهیقهملس ۱  » 

 تافوهدنرات ٥۲۹ ۰ ردیلغرا كداشکام ن دم

 سولج هتخت هدنادمه هنر كلرغط یردارب ندا

 و
 و لدام و ماحو میش .ردشعا تافو هد ۷

 شقا نونع یتسهعبت « بولوا رادمکحرب محر
 نای رفاسندناکی انا هدسراف هدنرم رخاوا «هدهسیا

 دا رلرق و لس هروک ذم هطخ «بودیا روهظ قلود

 رردمو یریزو زکدلبا باتا .یدیا ست ندنلا

 .یدا یروما

 ثایغ » 4« دوعسم ندلازع » ]

 نیدلاهیجو » و «دوعسم نبدا ۱ ا
 [ ۰ هلروس تعجارم هنبراهدام « دوهسم

 هدکچ هک را ( -- ندلاردب )
 یسیعن | تناکباتا نروستموکح

 نيدلا عاصن نالوا هلالس سیر « بولوا
 نانلوالتف هدنخشرات 16۰ .ردیورو كدیشروخ
 وا ناتسرل رک اح هنیرب كالباخ نیدلاماسح یردارب

 ماد ۱۵۱ هر ندگ دروس مکح هنس ۱۸ «بول

 دب هدیفنح هقف «بولوا مدآ رب ملام .ردشعا تافو

 .یدیا راو یمالوط

 نیدلاردب رب رکید بوسنم هیهلالس و
 تیاخ وتاج ا تکلم < هدهسا ا دوعسم

 .یدیشلاق یمسا كاتا زکلاب هدنو «بولوا هدنلا

 | دوتسم

 E دوعسم

 یناود چوا یرا یرا هدنرلناسل یاتسودنه

 ءارمش نیلب وس رعش 0 ناتسوناته .ردراو

 .ردشعا تافو هدنخ رات ۲ ۵ . ردیسیجت رز كمالسا

۳۷۸ O 

 ) خواجه  ( .ندارمشریهاشم
 «هروکهتاور .ردیلاراخم «بولوا در

 هدعب «نکیا كلام هتموکحو تسایر هدنلاح یادتا

 رم هناشیورد «بولیکچ هناره «هلکرت ینسهلج
 خیامنلا ما » یقاعتم هظعوو فوصت . ردشمروس «

 و یلأت کیا هلرناونم « نیملارون » و ۳۰۰۰

 .ردراو یرانآ رئاس هلناود یواح قم

  ۱ 3مقآ هجورب ندنسارمش سرف
 :ردیصلخ ورم.ا كنبشک ج وا و

 رصاعمهلا ینورع *زرسو وزرا ناخ یسیجرب
 کت وا تاب وش .یدیا

 امرتپا .لاح زور دب لد زا یسرپ هچ
 امرس رب كاخ عدود ون یاب دلاخز

 ندگ ن دومسم ) ییکیا ۶ ۱۳۱
 :ردکتوا تب وش «بولوا ندالضفو الع (یزرخ

 لد دوب نابیرغ ناج بیصن دوخ مغ
 دیسر رتشیب نیزح بیرغ نم مسق

 .ایرقا ین اهفصا 5 المو ین اهفصایسعج وا س

 .تب وش .یدبا كلام هناماسو تور «بولوا ندنس

 ردک:وا 2

 برای دنزيم ربرس هلعش نارازه شیوم رهز

 دچپ نفکدد نوچ یسک ارور “درع ترسعت

 -- ۍلراوزبس ( ناطلس ریما ) یس درد

 ردکتوا یعابر وش «بولوا :

 نت .نییس رب نیس یا وت رجهرد
 نویش کات و هلا منک دنچ ات
 ای باوخ بشب هل تحار ه زور رد

 بیصت یو دن رک ,

 - -وا یینامرک ( نیدلارخن ریما ) ییجشب
 .ناتساد یلاح هلی-هقالع هنسهدن یدنک «بول

 :ودشلیوسبسان هنلاح یبیابر وش . یدیشاوا
 تسا نم ند وا قشع هک چ رفاک

 تسانم ناب ناهج مهو تسانم ناج مه
 دک ره ایدوخ هدن دشت هد سک

 تشا نم نییآ ناشک هد

 رویش كب دو«.سم هللا لویقم ) یسیعتل تب

 دلدنم «بولوا ندنسابرقا كزوريف ناطاس ( ناخ

 ) هیللهد هدعبو ؛شعا تأشن هدنسهبصق ( ودنام

 «هرکص ندک دتسا تورو هاح لاصعسا «درهرک

 هدهام ¢ كلر هریک هاشیورد یز «هلکرت سەل

 تسشیا

 ؟هدن نا



 و 1.

COM . 8۱  
 راد هفوصت و دیحو . یدا شلاط هتشارو |

 » قفراتلاتآ م 94 « تادیهع » و یراعشا
+ 

 ءلج هعطق وش . ردراو قیلات یا هل رلن اوه

 : ردندن رامشا

 مد رب ناک دم عي یی ار دنچ

 تنماد نتفرک دهاوخ نم نوخ
 اهب نوخ هد ماهسو ك یتک نوچ
 تندرکو نم نوخ دناع اا

 وا ینو زق ) كر دوعسم ( یسجدب س

 ردوا تب وش «بول

 تچ هک ناسک نآ راکت

 دننکو شو تسش نوع شیوخ تسدب اردوخ

 هدننطو «بولوا یل (یر) ییز کس 2

 و تب وش - یدیا یضاق

 هدرک ناربح لد

 هدرک نایرک

 « بولوا ندنناداس لاک ییجزوقط -
 وا تب وش

 رد

 هتک ودا

 نبا رهش “هرېش ارح هت

 ٤ ایه رارسا شاف
 هدد

 دیسر یرکید رب وډ ریت تساوخ دوعسم
 ارع نیا هودناو مع دشکیم تسود یا

 «بولوا یناتسیس (باهولادیع) یسیغت وا ت

 :ردکت وات وش .یدا هدنتهدخ فلاففا ناخ دم

 نمداب هنتفرپ و هنتف ز رب تسی رهش

 نمراکتسیرهش ۀنتفب متک نوچ هو

 یالضف ( نیدلانکر الم ) یسجرب نوا -
 :ردک:وا یابر وش «بولوا ندارعش

 هد یرازیب قشع ز ایم خرچ یا
 هد یداز آ ار رای ای

 نک شیدنا دب بوخ نآ تقرفرد
 هد یرای 7 ک ۱ ربص یا

 ۱ وا ین اهنصا ( سالم ( ییعکیا نوا ص

 . یدبشغ|تدوع ًاناحو «تلحر هناتسدنه «بول

 :ردکن وا تیب وش و

 مزادنا كا هکهب نامه ی

 دک زاد رج ز .تنم همه نیا ناو

 یئاره ( نردلامجنالم ) ییعچوانوا -

 ندننبوسنم تهاش نواه ن دلاربصن «بولوا

 رد وش .یدا

 ییج ییوخ دجبا زا وت فلز یا
 و تکتت ناهد مدع مھز و

 ون خر رودب هلال و لک قاروا

 یع وقت نهک نوچ راک ز هداتقا

 شیوخ رهوک

۰:۳۹ 

۱ 
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 : هداز هحاوخ --

 ناخ | یدنفا و 3
 هنبدنسم هیمالسا شم هدنرود  Eوا ندا

 یسهجاوخ و یعاما كلوا ناخدجا ناطلس «بول

 رد غوا افا ىق لا نالوا نشف
 هرکص ندکدشا سرادم رودو لیصح لاکا ‹

 و یدیضاق هسور و بلح «هلکولس هاضق قتیرط
  ۵۰ىدشلوا یرکسعیضاق لوطاآ هد .

 هدض رمت هارزو تاکرحو لاوحا ندنزو یاوکق ح
 دا لدق دلاقلوزعم تقو رب «ندنفدلوا یرح

 ها وتف ماقم هایلط كنسهفل اط یرهکی هد

 قاجوا نوجا ریمطت ییهکل و . یدبا شک
 قکرح و «هلکا مازنلا ینءوزا یدأت كنب بروز

 مف هنناعصخمو شامم « بولوا بوم تظوظ#
 درد ید نا منم و . یدشنلوا

 لود روما حالصا انروص ردق ره «بویقارب

 «بودور و یز وس ی دن که دتقیقح «هدهسی دریشدااح

 وشود *یشر هقشب ندقهرترآ یرادتقاو ذوفت

 مش یرلن دا تفلاخم هنرکف و لوق < ندنکیدع

 قعراو یرلبا ردقهن رلمادعا حو «كعا برضو

 ترد <« | ریکاد ینهلج «هلغلوا یلدام

 لزع < درک ندقدنل و و دتعشم ماقم یا قحجم «

 ههسورب « قرهنلوا بصن هنساضق رکی رایدو
 ليذاختا هلیسو ینتینما مدع دارااو «هدنلوصو »

 امصخ بشن ه٤ | بیئرت رامدآ «هرزوا قلآ هتیعم
 اضق نامرف هلتق «هاکمرو تيبس هار وزت كنس

 هدهتورو ؛ شلوا رداص نابرح

 .ردشفل وا لک «بولیصاب نیل هک
 ها یغنیدرو وا

 ۰1 همش ریهاشم ۱ ۰ ۰
 ا قدناربآ ۱ قاناش دعس دوعسم

 هدننامز سوق نب رهچ ونم .ردیلناجرج «بول |
 ی دو-سم ناطلس « هلدلح ر هن ن هدعد بوش ۱

 و ؛ شفا لثا . هتناسحاو تافتلا كنو نت طرح

 سوی تدم لح را «بوشود ندع و .هزکص

 ند ددر هراک ۱ «هصلروق ندسبح . یدبا شلاق
 هفوصت و «تلزع رابتخا هدهواز رب بو لاو

 دناصق یقاع2م هب هظ ومو درج ون گر هدیا باستا

 یراعشا ینرعو ی.راف .یدشغا انتک | هلک وس



 ع ۴

 ییار وش .ردشعا تافو هدنخشرات of} .ردراو آ

 ؛ ردندن رامشا*هلج تب

 دیاش دش روح ناج رک هداب
 تسا روح "هدید روکنا هک ناز

 قفک نیزا شیپ غاب نبلک

 تسا روذغذخ تو یرسک جات

 یځدرد كنبرلبقوعلس مور |
 مق ۰ بولوا یرادیکح ]

 0۳۹ .ردیلغوا كشاطق ن نایلسن نالسرآ
 تخت «هشرزوا یافو اتورغم كنیردب «هدنخرات |

 رس )یا اب دیر هان یر هتلع
 ندکدروستموکح هنس ٩۱و ؛شعا تمافا هدنرهش
 .ردشعا تافو هد ۸ «هرکص

 هاش دومس«

 هدقا رم و سراف ( ا هاش د

 رارف هنفرط مور «هدقدلرا لوتقم یردب هدنخ رات

 یدصابیاب ریما یغوا كابو ریما هدعب «بو دبا

 یاکایا نسح جش یک اج ترم قارع دکار هلبا

 یردارب جوک ۰ هدکدلردنوک هسراف ندنیناج
 ءهلغلوا شا طبض یزاریش قاع-اوا جش ناطلس

 ؛شّ ماست هبیدصاب یغاب موق ص ییهجرت بحاص
 .یدیاشلیا لتق یادم د واو

 .وا ندناربا ءارعش ریهاشم ۲ و
 ءاسور لصا نع «بول ی

 د وعسم

 | ؛شعا تأشن هدنرهش م «هدلاح ینیدلوا ندک ارتا ]
 ندنف رطارقاب نیسح ناطلس «هلتع زع هئاره هدمب و

 كاس ینمیاقو كهلا راشمو ؛شمروک لوبق نسح
 ریپ « بودا تافو هدناره .یدیآ شمکچ هړظن

 فسو » .ردشفل وا نفد هدنناب یسهرت هلاس دص

 هلرلناونع « ا هو CCS 6 اطلزو

 یخد یرامشا ناود بص و یس هموظنم ج وا

 تبت یخد هلا هاشتلود هرک ذب بحاص .ردراو

 :ردندن رامشا *هلج تب وش .ردشعا

 دربیم ماوخ هیرک رد نوچ و یب
 دربیم ما هک منیب ی باوخ

 ن نیسلان ىلع نیس اوا
 E TE ) ۹ يدوخ

 .ردندنلسن كنراترضح دوهسم نب هنلادبع «بولوا

 ؛ شعاتماقا هدرصم تدم رب :پودیادلوت هددادفب

 ۱ ندناپ ویا روس م
 ۳. ۹ . ردیلغوا كوا هاش دو ریما «بولوا

2۸۰ 

E 

f ق س م 
 و دننه 1 هروک هننیذل شال آ ندن را آ شب و

 .یدیا شلبا تحایس ردقهنیچ لحاوسو بیدنرس .
  ۰نامزلارابخا» .ردشقا تافو هدنخشرات

 «بولوا یفراترب كور بک نددلج ۲۰ هلیناونم ۱
 زکآایو ؛شقا راصتخا هلناونع « طوالا» ینو
 بهذلا جورم » یقرهلوا یواح یایف و رداون

 . ردشمزاب ینیزجوهرب هلیناونع « رهوجلا نداعمو
 .فلاسیزاک اموموامااراخذ » هقشب ندیاتک وا و

 ىف صاع راكذتسالاو لئاسرلا باتك» « « روهدلا
 مالا راخا یف ج راتلا بات كو « « راصعالا فلاس

 ««یفارشالاو هینتلا باتک» ۰ « معحلاو برعلانم

 باتک» ««نلاملارسو كوللا لازخ باتک»

 ىف نایبلا باتک» ۰ « تانایدلا لوصا ىن تالاقلا
 یراثآ راسو «جراوطا باتك» «٠ ةعالا ءامسا

 «بولوا ی « بهذلا جو م » یرومشم كا .ردراو
 راز هلسس رع نتمو هجر يخد هن ران ال ابوروآ

 .ردشفل وا عبط یخد هدرصم «یک یغیدنلوا رشن

 هسيا فن «نامزلا خیرات » نالوا یرلا رادتي# كلا
 ر هدنسهنافتک منا زکلا «بولوا دونا یە |

 .ردیورم یغیدلوا دوجوم یسهفخ“

 اک ن دع هللا دبع وا )

 ۳ رب | یدرتس
 لافقلا رکب وبا ۰ ردیل (وس) «بولوا ندهیمفاش
 كنی « بو دیا ذخا ندربهاشم اساس و یزورلا

 هدنرلخم رات 4۲ ۰ ینافو .ردشعا حرش ف « رصتخم ۵

 .ردشلوا عقاو

 هدنلحاسیونجقرش تمسلا ةر زج | ار 2
 یبرغ بونج كنبزفروك ناو ۱

 ۰٦۱۰ هلا یلامٹ ضرع ۲۳۳۷ ۲۰ هدنرانک

 نامت نانید یخد قماما طقسم هدیقرشلوط ۲
 4۰۰۰ ۰«بولوا هلکساو رهشر یزک كنتم وکح
 ظوفحم هلرلن ورب قلایقو رهط ماطر «یسیلاها ردق

 . اکشسا بارخ مقاطرب هلاق ندرلیلزیکترو «ینایل
 | كوب کیا هلیصسهینبا سیب هنزرط ایوروآ «یفام

 كلشيا كب و یسهفرش عمآوج كحوک ددمتم و |

 ناربا هللا برەلا ةربزج هلکسا و .ردراو ییراجت

 ج وا یسهقرش لحاوس تاقرفآ و دنه و

 هكتسل اهاو توکح : هلغل وا عقاو هدهطقت رب انتعم |

 .تیمها ىلبخ هجنراج «ربارب هلدیقت مدع و لامها |



 نویلم ۸ یلالاخداو ۲۸ یناجارخا یونس ی ۱:

 «قیلابوروق یناجارخا هعاشاب .ردهدنرهدار قنارف
 ؛تاجوسنم قوماپ «یولح «رلهویم راسو امرخ
 ءرکش یالاخدا و:«ندناباوبح راس و, شما تا
 - ابع ندهراسو هندمم تالا «هشقاو تاجوسنم

 هدننآ ناسین «بولوا قاحص هلتناف یناوه .ردتر

 رک ییهجرد £ هدهکاوک ءرارملا نازبم یغد
 قمراپ کیا رب هنتسوا و راط یرلقاقوس هيلع ءانب

 طقسم . ردیلنروا هلرلیصح شلرس قاریوط
 هلکسارب زستیمهاو كچ وک هدنران | مالسا نویفارفج

 یکیدعش كرهدوب یو ؛بولوا روکذم هدنتروص
 ۱۰۰۷ یقرکولآ . ردرلیلزیک روب نریتک هلاح

 كنقوم .هلطبض یبهلکسا وب هدنسیدالیم جرات
 تب تفو وا و «میکحنو میسوت «كرهدیا ردفت یتتیمها

 .یدیشعا هظفاحم یثراق هنسام و د لن اقع نالوا یلتوق

 ۔ زیکرو ینسەطآ سره سابع هاش هد ۰

 .زکترو یهداروا «تقویکیدتنا دادرتسا ندرلبل

 هد ۱۱۵۸ . یدیشقعا لاقتنا هطقسم یخ د ریل

 «بودبا جارخا یرلیلزیکت رو یخد ندطقسم رلپ ع

 ندرابکنز «ندنارا «ندناتسدنه هنیر كرل و

 لع ءان .یدیشعالب وط لاها ندزلتخج رای

 -ردسنلا فلتخم كي مویلا یسیلاها كطتسم كلذ

 هد (قاتسر) نالوا لدتعم یساوه یرلماما نامع

 ذاخا رقم یطقسم دیعس دیس قدرلن و ؛نکیآ مقم

 چھو «شعا درا هسیقرت اهد تاق رب .كرهدیا
 .ردشلوا منام هتسیندت هسزالوا

 هنسهدام « ناص » نوجا ی..رادا طقسم ]

 [ ۰هنرویپ تجار
 ELL رزخ رح هلعسا وب ىو توقا -

 (ناتسغادیمی) زکل هلبا (دنبرد ینمی) باوبالا بابو
 یسهدرک انب كناوریشو «بولوا هبصقرب هدنسهرآ
 "الماک كنسيلاهاو «ننیدلوا
 .رودیا ناب یترلفدلوا كلام

 ۱ هک

 تاک یدیا راو ئالو دی یخد هدهمکح

 بب ھم باتک» و 6 «جرطاا باتك» ‹ «ةرشالا

 .ردراو لا چوا هل ران اونع « قالخ الا

 هتد وشو توقو

 3 اشم ندا روهظ ه دنته> قایع

 1 مولع «بولوا ندیرع ءابطا ریه

 ل سم 2۳۸۰۱
 تناذ یکیا ندنساردش سرف

 تم .ردیلاراخشیسیجرب «بولوا یدلخم
 ر ز وا تب وش

 ناهن لد نورد رد اما کشا "هرطق

 موشیم ایرد ےہ ای هد هدید یوسبرک

 ربکاكناتسدنه (دحاولادبع جش) یرکید

 دم باول هدلاپوبم تدم رب «بولوا ندنرهش دابآ
 هد۱۲۷۱ و ؛شغ و هدنتبخ كرداپ بحاص ناخ

 :ردکنوا تب وش -ردشغا تافو

 یدز ا الر ناکا لاح ارد

 اربآ نیکسم هاک یشون دوخ كشرس زج

 ریشقلا - نيم اونا
 ندشدح ن | جاجا نب لسم

 دع یرلح# كا كذیدح بتک دکل رب هلبا یراخش می

 هدنخرات ۲۰۰ .ردیبحاص كل «

 یروناشینلا يح نی يحم «بولک هایند هدرواشین
 نب هللادبص و هوهار ن یقحععاو لبنح ن دجاو

 ندکدتیامولع لیصم ندالع مظاما یک ىنبعقلاةلسم

 قارم «هرزوا كتا هفرش ثیداحا عاقسا «هرکص

 «كر هریک مه دادغب هلتامف د « هلتح ایس هنبناج رصهو ماشو

 هدتاور . زور ب9 ندنسیدنک دادغب لها

 هک «ییاتک « « می ادا » ینیدزاب .یدبا ندناقت

 هلک د « نه » ریارب هلبایراخ جګ و سم جګ
 ۰ ردیواح ینیرش ثیدح كيب زوپچوا «ردفورمم
 هدرواشبن یرلترضح یراخ یحاص حک عماج

 « بودا تبم و تبخ هللا هجرت حاص «نکیا
 قلخو نانلوب یداتسا یالوط ندنو م بانح

 قیچآ یسهرآ هللا یراخ ییالوط ندنس هم ظفللا

 ی
 هدنرمع ندنسیدن؟ «بوقبح ندنسلج كہلا راشم

 كر هدلکو هلاحرب ید یرلیش یغیدلوا شا عاتسا

 . یدیا شا هداما

 . ردشُع | لاحرا هدرواشین

 جک نانلوا

 هدنشاب ۵۵ هدنرا ۱

 ندنسا ما هبومآ تود

 ا
 ا 8 هدنخرات 1۳ ؛بولوا 5

 2 ندنسا اها نبمرح «ندنفر ط هب واعم ۸ دیزب

 شفلوا بصن هنکالاو زاعح « هرزوا كا رات
 ا شلوا لخاد هب هم رکم ا لر و

 ردشما تافو ًابقاعتم
 درقلا لاط یا وا

 ۳1 و ۱ لیعع تزل



 ل س م
 لپ دیز, هدکارپ هلبا ( هطر ) نیسح ماما ترضح
 راشمماما «بولواندرلن دیا مانتا ندتعس هبهواعم

 و ؛ شفلو هدنزوسلد ةءقو الب رک هدنتیعم هیلا
 « بولوا دیش لرا نوک جاقر ندماما ترضح

 هدیزب ندنف رط دایز نب هللادیبع یعوطقمرس كرابم
 | یلناش «بودیا تمواقم هناریش . یدیشلردنوک

 .ردشلوا دیهش هدنروصر مینو

 . یراصنالا تماصلا ن دل نب )

 ندا ( یدعاسلا یجرزجلا

 ترد هدتناور رو یسهنس هیون ترش «بولوا

ECSبونلو رضاح هدنعف رم و او » 

 ههرونم ةندم هدعلو ؟شملوا نک اس هداروا

 « بواوا ندنباجتا تیهواعم .یدیا شالا تدوع

 تیر

 «هدهسیا هيف فلتخم یروضح هدنسهرام نیفص

 اک هدنانق هدرصم تل (ابیضر ) رکب یا نم
 برفمو رصم ندشفرط هواعم هدعب .یدیشالو

 «قرهلوا هعفدیحنرب تکاع یکیا و «بولوا یسیلاو
 ظفح . یدشغل وامج هب هدحاو *ورادا نوجا بو

 تفرش تداحا شعب .یدبا زآ یاثما هه

 یفیدالشاب كصاعلا ن ورص هدرصم . ردسیوار

 شمر دیاییخد ینسهرانم «بودیا ماعا ینیرش عماج
 یغیدلوا و هرانم نالساب كلبا هدمالسا هک یدیا

 ۰ نکیا یساو رصع « هدنخرا ۰۲ . ردیوص

 . ردشغ | تافو

 الواكنبوما ناوم نب كللادبع | مهار
 «دیلو یراردار «بولوا ندند ]

 دبع نر رم یبهدازمعو ماشه «یناث دیزر «نایلس
  هلفلوا نيلسم ركسص رادرس هدنرلنامز زیزعلا

 نوزپ رطومورضرا هد ٩ «درهدنا راانغ قوح رب

 هدمب «هرصام یهنطنطسق هد ٩ «محف یرلتهح

 ؛ شا طب یاورش «بودنا بواغم یرارزخ

 دا هنیطنطسف .ردشلیا تافو هدنشرات ۱۲۲ و

 هلروطاریعا مور تقو ییدشا عفر ییسهرص

 یهدهطلغ « پودیا دقع هدهاعم رب لهدانتسا

 .ارش *هلج تنیهدهاعم وا هد یسان كنەماج برع

 .ردشفل و ندنطگ

 یرودناخ نایلس ناطلس یتوق
 ا هرم و ؛ندننسارعع ۱ یملسم

 « نکیآ یضاق هدارواو ؛ ردیا هطراپسا «بولوا

YAY ن س م 

 ۱ .امسشایسرافو یر .ردشغآ تافو هدنخم را ۶

 : ردندهلج وا تی وش «بولوا یر

 نوسلوا ریس لد مېشداپ هنقوا كمزمن

 نودلوا رظنهلیجوا زوکرب هکلوق نب كت

 و تلف دتدنسارعش نارا

 E د ۱ یملسم

 تخاس هناخراک نیک تاشاک داتسوا

 تخاس هناپب ارااهج دوب قذع دوصقم

 لاب دوذک ملاعب قشع غرم هک یزور
 ۳ وا ام. لد رد .دیدن اج

 هطخ هک ارت ( ۱۲۵۵۵۵0۶1۵ )
 کیا" ًاعدق لمسا و هدنسهعدق

 یلور هنیما مدنلحاس زیکد هرف یر «بولوا هبصق

 ناد ( یرویسیم ) مویلا هدنسهرا لویخآ هلا

 هدتنلجاش یزیکد را هامآ یرکیدو «ترابع ندهبصق

 .یدیا عقاو هدنبرق جاف هدد

Mesmerاند هعبناسنام (  

 E ۱ ی
 هدنخرات ۱۷۲۳۳ ۰ بولوا بیبطرب یهیالآ
 هداروا هن هد ۱۸۱۰ و «ش وط هدغر وس ص

 -وکحهسنارف لباقم هنرس كنفشک

 فیلک/ دارا قلقنارف كب یرکی یونس قم
 هتققدت تلد هد بولا لوبق «هدلاح کیدتا

 مداخ هنسی دن یراضمب ندنف بابرا نالوا رومأم

 رب «هلغقاب هلرظن زابهدیهش هدیرلضهب و تیناسنا
 . ردشمرو ناح هدتلافس < كر هبمهدبا هدافتسا

 .ردراوینیأت جاقرب یاعتم هنف یکیدتبا فدک

 نیدلامجش تنب زیزلاةما) | ۱۰۱۱ < ر
 ی ریهاشم ۱ ماشلا ةدنسم

 . ردشعا تافو

 و« هلکغا درفت هدشدح دانسا هدننامز هدماش

 .ردشلو ترهش هل

 یویفارفج دف نانو (۵00::۱1) | ,.

 ها لجد كني رع قارع ندنفرط أ ۳
  Eردمسانایرو هنمسق مقاو .

 . Sng(سنوردب) | )۱1۵۵۵۵00( و ولب )كم دق نان وم
 ٣ق و هدنسهرا زح همش هروم

 اراک ذم ؟هر ز> هشو یزکس ك ها هبلس#

 رب نالوا شفلوت یسهرومم. كو كا ك 2
 ا هتس ۰ نداسع دال« «بولوا میدق

 م



 اف ال نا
۳ ۵ 

 شفل وا راما ابوسیسأت ندنفرط ( سادنونیماپا )
 لع رب نوزوا هرتم ولیک ۱5 یرلءارخ . یدیا
 كچ وکر ليما ( یناموروام ) هدنناب «بودیا طبض

 روو
 هبش هروم تان ( ) Mess nie | هنسم

 وا تلاا و هطخ ر هدنسهرب زح

 .هشوک ینونجبرف كټ هروک ذم "هریزج هبش «بول
 ناتو یی ونج مق «هدلاح یغیدلوا ترابع ندنس

 .هرا یزفروک هنامالاق هل رکبد مای و هینسم هلبزکد

 SS رودیا لک هر زج هبش رب دتع هدنس

 ییونج قرش «هداقرآ ارش « هدنیاامم ایتاخآ
 نالوا یانمه ابونج «هلبرلتلایا هنوقال ندنفراط
 . رددودح هاب زیکد نانو ید اض «هلزفر وک

 یسلاهاو هرتم ولیک عب ص ۳۳ ۶۱ یسهیعطس هحاسم

 هنشاب هرتمولیک میرم رج هک رد.شک ۱۸۳ ۲

 ی رهش ( هنامالاق ) یزد ص . رویهود یک ۰

 یهیحا ۲٩ و مقنم هباضق ه تابا «بولوا

 هدنتهجلاعت «بواوا قاغاط یمافعا مق .ردیواح
 ۰ ۱:۲۰ كنغاط ( ويا ) ندبا بشن هفرط ره
 تن ( وعدوقبل) عتاو هدهریزج هبش یهدنیونج
 كن ( یرتعد یآ ) ناسکو هدنونح ولو ۰

 هدنسهرآ كراغاط و .ردراو یعافترا هرت»م ٩

 هدنراراوج لحاوس یهدنلاعش زفروک صوصل|یلعو
 یراربنلوس 2 ۰ رولوا دتم راهووا تبنم قاط رب
 ندنسهروا ها ) هیفور ) نارآ نس هيل امش دودح

 نایکود هنج ما كزفروک كرهنیا یرغوط هبونج
 مانو ( سوسیماپ) ندیا قش ینسهورا شینک كاو
 هدهجرد یجکیا «بولوا ( ونموز وروام ) هلرکید

 هدهووا روک ذم هن هدنتهح برف تو قرهلوا

 نک ندزکرم هدنفرط قرشو رهن ترد ًابزاوتم

 هنیزکد نانوب ندهبرغ لحاوس هلیرهن ( نودن )
 مق كنسيب رغ لحاس . ردراو رلباچ ددعتم نایکود

 نوزوا شلریآ هلبا لرد رب هجا ندزیکد هدنسیلاعت
 | یخد هدنرطسو «یک ینیدنل و لوکر كوم و

 ۔اوس .ردراو یلوک چاق رب رکیدو یلوک (سارولف)

 یرلن ایل قوچرب «بولوالیتنقیچ یلبتن یک یلیخ یلح
 (هرراق) هدنرق یلحاوس یر بوج .ردراو
 ‹ ( وقبتنو ) و كجو ییا هلراسا ( هعباس) و
 هل تاچوک جوا هر (ونادورپ) و (هکاغسا)

STAT O 

 یغارواعو لزوک كپ ییضارا ردق ه ره .روینلوب
 .اهاو لمهمو یرک كب تعارز «هدهسیا تبذم كي
 ندهبریما *ینارا ہدیرار رثک ا «بولوا لش یدیل

 هج ره تکلم هدلاح یدعش «ندنف دلوا ترابع

 ا توطو نود یکتا راوا یر
 یغای نوشز رادقم رب «قرهنلوا هدافتسا زار
 نویلو لاقتروب هلرلغاب .راقیچ یسهزوف كياو
 .ردهدلاحانف كب یر اعمو قرط ۰ ردلءهم هدیرلجاّقآ

 و یلتیمها ییبخ امدقم بولوا عقاو هدنلحاوس -

 یرهبصت نراوا «نودم « نورق نالوا شمل

 رهش روم هقشب ندنزکرم «بولوا هدیندت لاح

 . ردقول یسهبصقو

 ًاضعبو تلودر هجر هنسم هدهعدق هنمزا

 هرلبل هتراپ سا ییا اها « بو دا رک دم ت روهج

 وا . یدرلشغا هبراحم یناقو نوزوا جوا یئراق
 .یدبا یر لزوک لاو تنم لا كانو هنسمتقو

 مویلا «بودیا ترعه هی هل“ یماطرب ندنسیا اها

 درعا سا ی رمک (هتنم) نالوا قاب

Mésopotamie )قمی )  

 ےدق نانو « نرالا نیب 2
 هلحد هلا تارف كرلباابوروآ مویلا و كن وفارفح

 . ردعسای رلکدرب و هنس هطخ (هر زج)نالوا مس زا

 [. هلروس تعحاص هنسهدام « هریزح 9 ]

 نب همرخ نب نجرلادبع وا)

۱ 
 یسهدلاو ؛بولوا ندهباح (یرهزلا یثرقلا ةرهز
 نب نجرلادبع ندهرشبم *ءرشع فوع تب هکتام
 یس هنس یهکیا كرش .یدیا یسهررشمه كذ وع

 هدنصوصخ یروش «بولک هاند هدهمرکم ةکم

 شمالرآ ند (هضر) فرع نب نجرلادبع یبیاد
 قید لىم هزمدنفا (هض ر) ىلع ترضحو ؛یدیا

 كد هننداهش ك ( هضر ) ناثع ترض- .یدیا راو
 دیزو ؛شقا لاقتنا هبهکم هدعب «بولاق هدهنیدم

 ؛شلوا عبات هريبزلا نبا «بویغا تعيب ههواعم نب
 هری زلانا هیلاراشم ريم نب نیصح هدنخرات +: و

 تحاص «هدنکی دتا قوس نکضزان دم اش ورق

 هدقلبف زاع « هدلاح ینیدلوا هدنشاب ۰۲ ۰ هجرت

 .ردشلوا دیهش هلتتیاصا نشاط قين رب «نکیآ



 ی س م

 ٣ ام دهع )1. (Mésaé — ناژا ۱ ۶

 ام ن نحو ندنساطا ریهاشم 9

 انحوب ه) .ردمسا نلیریو ندنفرط رایلاپوروآ هوس
 [.هلروس تمحاح 42به دام « « وسام ی

zfو قاجس البربک كنتبالو دادفب |  
ERهرتمولک ۰ دادش و هدنساضف  

 لامش هرتمولک ۸ هدكالب رک هدنسه ضف بوح

 هدنرانک غاص كنرمن تارف «قرهلوا هدنسیقرش

 «بولوا 4صا 3 ی هبح ا

 ر شلردروط هنرزوا رلهود هدنرزوا كټارغ
 .ردراو ىس هسق وم تمهاو یسیروک

 «یسا اھا }0°

 ولکتو لدن سار عش نارا | ,
 لات وز یرشق دار ۱ ناخ تبسم

 ردشفل و هدنتمدخ یونص سامهط هاش ؛بولوا

 هعطق وش . یدبا راو یراهم ید هدیقسوم
 ردکنوا

 قتسارا هو دمآ هت-تارآ

 یتتساوخ لد هچو هو- شعب تساوخ لد

 صق رب تساخریو ندروخ یع تسشنب
 ینتساخ رب هچ یتسشن هچ یهیه

 ی.بع ترفح ناو دوخا ) +

 ( عح ) .بولوا يتل ك( مم ) ) +
 هللا نعم وب یخد هعناربمو ؛ردقتشم ندنسهدام
 یسهجرت كڼوب هجنانوب ؛بولناللوق ظفلوب ناه هنب
 وب رلیاپوروآو ؛شلثید ( سوتسیرخ ) قرهلوا

 اے
 ماظن مب کح 3و دومسم ندلا نکر) یسجرب

 5 هدط نف «بولوا یناشاک ( ىلع ندلا

 هاش .یدیا ٍيحاص لوط دب E مولع او

 نسحو هچول هدنقح هجرت بحاص كزيضام سابع
 هدمب .یدیشقک هلتاعفد هلس هنسهاخ «بولوا یخ

 «هلتاحر هناتسدنه «بولوا هدر ندهلاراشم هاش

 هنبرلن اسحاو تاقتلا اركاي هدءرو كهاش رک ا

 نذا دم ندنسولح تیاهعهاشو ؛ شلوا لئات

 ه«یوضردمشم «هدلاح ینیدلوا هدنشاب ۰ ه«بولآ

 «هلغلآ ینربخ یتافو كساب ءاش هدارواو ؛شقیک
 تافو هدنخرات ٠۰۹٢ «بودا تدوع هننطو

 :ردندنرامشا *لج تب وش .ردشع)

 كنرفک ترد ندنسا رعش نارا

 : ردیصاخم

 مراک تسراز هلا

 | دشاب سر دایرف مهد دای رف مه هلا

 ام دشاب سفن 3

2:۳۸: 

۱۲۳۳ ۳ ۳ ۳۷ 
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 ی س م

 ۳ 1 نور میم 2 ییفگیا-

 دیرک نوخ نیمزب دنیب وچ هبنپ ۀئاد
 ام لد غاد دید سب ز تسا نیب رود

 هدروکذ مرهش «بولوا یلزاریش یسیعچوا -
 :ردکت واتب وش . یدردیا ش شعل هلقلشورف هدروخ

 لد یاهندیپت زاو كنر یاهلدیرپ زا
 دوش یاوسر تسه اجره هرارعب قشاع

 كتب وش ( ناخ مقم دم ) یسجمدرد

 :ردلئاق
 قاس مشچ *هدای قز اشوخ

 دشاب یغاسب لسلست رود هک

 ناهعهاش «بولوا ندنسارهش سرف ۱ |

 ۰ یدیشل وب ترهش هد هلاک هدننامز 

 ردکن وا تب وش

 ار هناناچ بل دسوب ىع هک نبا یوزر نه

 ادهنایم با دراد بل هک نادنچ مکچی

 RE ا
 ریهاشم (ینوتسم هتلارکش نیدل €

 كان نوزوا .ردشعا تشن هدنبوزق «هدلاح

 بوقس هدازېش «بولوا لات هتناسحاو تافتلا رظن

 هبلاراشمو ؛شلوا رومأم هنتسهسرو ملت كکب

 نددحو هب هلام بصانم هدننامز تنطلس كکب بوقمی
 اذهعم ؛یدیا شلوا لا هناسحاو ماعنا نو زفا

 روصق هدنص وصخ رکذلا نق ید فو رعلاب سا

 یراروصف ییدروک هدهلاراشم ناطلس «بویغا

 ناطلس .یدرشالاچ هنحالصا «قرهروا هنزو

 - رط لیلخ قوص یرزو هرکص ندننافو كيوتمب
 :ردندنراعشا “اج تیب وش .ردشفلوا لتف ندنف

 وا یوخ م زا افو نتسجو زا ماوتت وچ
 موک رکد رادلد *یرادافو زا تیاکح

 ۰ ۰ ۳1 3 سم

 زاکب یا مور هدنرود یا نا دک ناطاس «بول

 اشاب دمج ا كدکهلترازو 4 هنر هد ۸۸۶ + نکیآ یکی

 هدماتم و هنس ۱۳ و ؛شلوا ارد نادوبق هنبرب

 . , بولوا E هنعف كسودر « هرکص ندقدلاق
 «نکا شاک هه رق *هوق یطبض كەر وک ذم ؟هرب زح

 - هلوا لصاح تیقفوم هلرثا یکآ رز سریپ درج

 «قرهنلوا عفر ینرازوو «لزع هد ۷ «ندنفیدم

 ناطلس رود .یدشغل وا بصن هنفاظفاحم لوبیلک

 هداعا یرازو هدن رات ٩۰۰ هدسا ناخ دی زیاب



 ی سم ۱

 هیامظع ترادص دنسم هرکص نداشاپ مهاربا «هلبا "
 ندقدلاق هدماقم و هنس یکبآ «قرهنلوا نیم

 هتعاص هننزخم هناخموراب هدهطاغ هد ٩۰۷ «هرکص

 «نکریشیلاچ هبنطاقیر> ندیا روهظ هلیسخبا تباصا
 كولو ؛ شلییق یغناآ «بوشود ندلحرب عفترص
 توذأم هدنسانئا یئرادص ۰ ردشغا تافو هرات

 .یدیشا ج ةضيرف یافا «كرهدیکه زاعحباج

 .یدا مدآ رب لوخشم هلتدابعو دهز

aداصناطلسرود (  مداخ  E 
 - افآ نوام یارس لصانع «بولوا ندارزو ن
 رالبک هدیناث ناخ ماس ناطاس رود «هلغاوا ندنرأ

 . یدبا یثاب یحرالک < هدقدلوا قرتم صاخ

 رصم هد ٩۷۹ «هرزوا كما رالیک مزاول لیمکت

 كلومأم ییهبرصم ةطخ «قرهنلوا بصن هنتلای
 «هلکغا نیمآت یفیاسا و «هرادا نسح هدنقوفام

 هتداعسرد هد ٩۸۸ هدا ناخ دام ناطلس رهع

 نام هد ٩٩۲۳ و و بص یا رزو ء؛هللح

 ترالص داما ۶ 2 ندروهدزوا نا اھا

 ندکدتا هرادا قلود روما هنس رب «بوک هبامظع

 وب ىلع كنیدنفا هزج تاعکلا نسر را

  هشوک هللا دعاقت «بودیا افعت-ا «ندکیدمهتر

 «بودیا تافو هد ٩٩۷ و ؛ شلوا تلا رک

 .هریطخ فیرش عماج نالوا یسهدرک انب هدکرک هرق
 .ردشفل وا نفد اس

 ندندالوا كنسح نوزوا ) ۰

r بوته یردار «بولوا ادریم ٩ 
 داعقا ازریم رغنسیاب یلغوا هد ۸٩۳ هدننوف كکب

 «بوبعاط یعوقم ارما ضعب « هدهسیا شفلوا
 یموکح كنو جن او ؛رلشعا هه یهجرت بحاص

 AR كرغنسياب هلاراشم «بومروس قوح

 «هلک ءا لتف یتاریکف رط لیلخ یفوص یروما ریدمو
 هکک زاو ندتموکح یاوعد یغد هجرت يحاص
 .یدشلوا روب

 هنس هدام « یس وا

 1 ۱ یم
 ن دع كلملا رع راتخما ا

 ادا ریهاذم (فاکاا مماقلا یا ۳

 لصا نھ یدادجا و ءابا «بولوا ندنخرومو

 ؛ب وغوط هدرصم یسیدنک «هدلاح یرلقدا وا ییئنارح

 ی س ۶ 2:۸۵

 رکاح ندهیمطاف كولم هد ۲۹۸ و ؛شقلوا هبیرت
 دیعص هدعب ؛بوریک هنتباش؟ تمدخ دز زملا ی

 و ؛شفلوا بصن هتیرلکابلاو اسنم و سیق كلرصم
 «بولوا هدایزیرابتعا هدندزن كملاراشم زا همکح
 «بوغوط هدنخ رات ۰ .یدشلوا یرارسا مرګ

 یادتبا كەرەم ةطخ .ردشعا تافو هد ۰

 وو ینلاوحاو عیاقو ةفاک دلدهنامز یدنک ندنلاح

 جارت كريهاشم نگ بواکابو نشین هد طخ

 لمکم بک رص ندقاراپ ۱۳ ۰۰۰ یواح ینلاوحا
 جولتلا بات)» «یکینیدلوا یخرات ر لصفم و

 باتک» “@ حاترالاو حارلا باتک» ۰ « حرصتلاو

 “¢ مادالاو ماعطلا باتک » ۰« قرشلا و قرفلا

 ِ تادایعلاو نایدالا فصو ىف ةفبلا كرد باک »

 ىة انلاو ةحنافلا باتک» ۰ «ءابالا صصق »

 «« ةابقملا لودلل ةلثمالا باتک » < « عاجلا اما
 «« ةطشالاةنوج باتک » ۰ « ةناصلا باضقلا باتک»

 و لاوسلا باتک» « « نکسلاو نجا باتک»
 لناونع « اهناعمو ییافالاراتخم باتک» ۰ « باولا

 تعیبط . ردراو یسهعفات اب اشو یراباتک

 دلولا ما تیب یکیآ رب وش «بولوا ید یسهرعش
 :ردندنس هرم یکیدلیوس هننافو كنسهیراج رب

 اهعطقن بلق هللا لیبس ىف الا
 اعم دم نيعلل قبث ۸ ةحدافو
 هدوا نم یرثلالح دقو اربصا

 امجوا و دشا ام مه هللف

 اهلبق تمدق تولل ییتیلایف
 اعم اتیهذا تولا تملف الاو

 | جسم
 رب قتم «بولوا ندنتکلع (عیشوق) یسیجر

 :ردکنوا تب وش .یدا تاذ

 تدك یکیا ندنسارمش نارا
 : ردیصاخم

 یاب هدش ناهش) هتشک افجب ارام
 یاب هدش ناربح هتګرام لد نوخ

 2 «بولوا ندنرلدنم را زرت یسیعتنکیا -

 «رديا تب هلبا ارش «هدلاح یفیدل وا لوخشم هلئر

 :ردکن وا هنلتق"وش .یدا راوس رعشو
 یاسر سفن یسیع ربلد یا

 ییآ سرت یبوت نم شیپ هب هک مهاوخ
 یک كشخ نیتس اب مرت مشچ هک

 ییابس ور شا ین
 ناتسدنه هلیصلخم ییاعسم او یعسم

 هدننامز كریکن اچ «بولوا ید یرب ندنسارمش



 ی س

 ًةموظنم ( هایامار ) رومشم دارودنهو ؛شماشاب

 .ردشعا هجرت ه«یسراف اظن یس هعدق

 ییناشع یرجه نرف یجتوا ۱
 .ردیل هنتشرب «بولواندنسا ر مش ۳

 ندننافو كنو «بولوا یلاود باک تلناشاپیلع رزو

 هد ٩۱۸ و ؛شم لا تعانق هلرا رب یلزج هرکص

 ۰ ردشغا تافو

 :زدکنوا تیب

 تایز و تروص نریو هرهد رردبوبح
 تروص یچا كريد هک هتبن رولوب هلراتب

 هدهماعهدنداعس تو ۰ 5

 تو یاهداهلروهظ | باذکلا ةمايسم
 ۶ کیا شک همانا: اتخا «بولوا مدآ رب شا

 اط ر «بوشدقل اق هنسام دا توش «هلدادیرا هدعب

 هدنفرظ تدمزآ «هلغلوا مات دک نک

 (ماص) تانناک رفثو ؛شما اديب رارادفرط ىليخ
 هاندتلاسر هدنو «بردیا لاسرا همانر هزمدنفا

 وش .یدبا راو هدیطخ نسح

 یدنک «هدلاح ییدشا قیدصت یون دل مدنفا

 مل ینصاو كنس یتصن كضرا «هلبا كيرعت یخد
 « كرهدبا تأرج هرازوس هناخاتسک یک نوسلوا
 را هدهرص "وا .یدیا شالا یسازس باوج

 قیدص رکب وا ترشح «هلغاوب عوقو یون بانج
 نب دلاخ هدنلاس یکیا كنتفالخ نمدننا (هضر)
 . یسهیرت فیاذکلاا ةليسم « هلتتدایق ك(هضر) ديلو

 رک اسع و ؛شمرویب لاسراهرسرپ ههماع «نوجما
 عوقو هبرارب یلتدش هدننیب هدر لها هلا نیملسم

 لرو تيوس هناقلت كس یمرک, ندنیف رط «بولوب

 « بولوا ناشیریو بواغم هدر لها هدیرح عن و

 .ردشغل وا لتق یخد هلیسم

 ید « بولوا هبصقرب هدیرفم ۱ ا
 ته یمطاف دا ولمو ییدلد لا و

 نی دم مساقلاوما هتلاساب ماف نالوا یسیعکیا
 ینیدنلوا اب هدننامز یکادھع یو ندنفرط یدهلا

 كسنوتمویلا «بولوا روطسم هد « نادزبلا مجت# »
 یی اها ۳۰.۰ زکاابو عقاوهدن ونج هرتمولنک ۱ ۰

 .ردکر ک هسا وا ینبع كوب دم نالواعماج

 هيلع“ ما هبایلاتا ( ۱۱655۱۵6 )
 هدنسهش وکی ام قرشكنس هر زج

 هدنسهزآ ییحاس ایلاتبا هلا هروک ذم *هرزجو

 ۱ هللمسم

Aی س م ٦ 

 تومراب قرهلوا هدنرزوا كزافو یانمه نالوا
 رهش را یزکم تلابا هدنقرث هرتمولک ۹

 شینک و مالغاص « یبیلاها ٩۸ ۹۸۰ «بولوا
 ٩ ینونفلاراد < یناماعنسا «یمتخمر لزوک «ینی
 رکید «ینیللاراد «یمیانصبتکم «یهدادعا ییا
 هلی هنافنک لود م هنونفااراد « یسهبلع تاسسوم

 .وم هقیتع راثآ و مسرو یمهناخهنوع یعیبط خ.رات
 وا ۰ نره ؛لاقترو «ینراجم كاشیا كب «یسهز

 شاق كياو یناجارخا یغایب نرتزو بارش «موز
 یسا ك . ردراو یر هقر اف هلدروق هلرارازو

 ندقرح و هلزز هلناعفد ۰ هدلاح ینیدلوا رمشرب
 یمهقیتع راثآ راسو هبا « ندنفیدلوا بارخ
 ۲۳۰ رارب هلبسهربزج هیلحس دک قو

 ۰ ردو ندهبمالسا كلام هنس

 .هشوک قرشلاعش تنلعس یلابا هنیم -
 لیطتسم رب راط دتع هوب یلاعث لحاس هدنس
 ومراپ ابر « ( هی ) ًاونج «بولوا هدناکش
 . ردطاحم هلزکد یخد ندرلفرط راس «هلمرلتلایا
 «بولوا هرتمولیک عبرم ۲۲۲۷ یب.هیعتس ةحاسم
 .ردهدنهدار یثک 7 N ee ییلاها

(Détr. de Messine) 

 یی بونج تایلاتبا
 هانسهر,زج هیلچس هللا هرالاق یني یهشوک

 | یزاغوب هنئسم

 ا :هتسمرآ یهجوک لات قرش |
 « بولوا زافو رب هدننیب یزیکد نانو هلبزکد
 کا هدنرپ شینک كا و ؛۲ یو هونج نږلامش
 یر راط دلا یهدنتهج لاعث .ردهرتمولک ۸

 (وناواق) یهدهربالاق هلبا ( وراف ) یهدهیلصس ینمی
 .ردهدنکلشینک هرتم ۳۱۷ یسهرآ كنىرلئورب

 صوصخایعو یشاو مظتنم ريغ یرذحو دم

 یزکد « بولوا یلتوق كب یلالوا هبونج ندلامت
 . ردیل هغلاط ایرثک |

 هنبرهشهنیسم ناببلا فن آكرلبیع | .
 1 -ارقح بولوا مسا یرلکدرو ۱ مع

 هبصق رب كچوک یني ةديلب هدنراآ برع نویف
 هیمالسا تموکح «ًارظن هنفیدنلوا فیرعت هلریبعت
 اک ۲ ینیدلوا شفلوس داورتمو كچوک هدننامز

 زا شش



۳ 
Mesie, Masiaكالا  

 ,E wê ۱ و

 هطخ كوب رب ترابع ندنمق قرش لاعش كیهر

 (هنرد) اب یغ ؛هلرلارحم هنوطو هواص ال امش بول وا

 یخد ًاقرش «هلرلغاط ناقلابو راش ًابونج «هلرهن
 ییدعث ناه هلهحو و . یدبا طاع هلزکد هرق

 هیچاد "الاعث «بولوا بکر ندناتسرافلبو هیبرص

 و هینودک ام یخد ًابونج هایریلبا ًابف «هینوناپو
 یسهعدق *لامها .یدیا دود هلرطخ هک ارت

 ېک س ندهفلتخم لئابق بوسنم هنتیسنچ جالب
 و نادراد «سم یرلروهذم كا دارلن و «بولوا

 داناتو والسا هدءب . یدیا یرلموق قسیدروقسا

 ه هملصا*یلاها «بواک یخ د لئابق ماطر ندنماوفا

 مدق نانو لاوحا ك هطخ 9 یدراشع راف

 ام رایلامور «بواوا یلوهحم ناه كننوفارفج
 و راش « بودنا یراهرام یګ درد هلرلبل هنودک

 داللالبق «هدنرکهک هنس هنوا كدبرلغاط ناقلاب
 هدنخرا ۳ ۰ در هنرکوا ینهیسم هدنشرا ۱ ۷

 حف هدننامز كسوتسغوآ و «شمالشاب هتطبض

 و یجنرب یهطخ و رالامور . یدرلشعا لاکا

 میسقت ههیسم قرش و یر هلرکید مانو یجنکیا
 ندناتسرانلب یسیهنکیا و هیرص ییجنرب «بودیا
 نکیآعبات هنلروطارعا قرش هدعب .یدیا ترابع

 یرلت رجه هلترثک هرلاروا كنراموق برصو رافلب
 یمانهیرافلب ییجنکیاوهیبرص یسیجنرب «هنیرزوا
 . فوم

 تبهرق چاق ر هدنرق ناروح ) ۶

 «بولوا ۳1 نیرو هنعوم ۱ فرا
 هرانو ید یرصب نلنید ماش یشا مویلا

 روهشم هلکء.د ( هیفرشم فويل ) . یدیا لخاد
 .یدریلیاب هدرلیوک وب رال لوبقم

 ارمش یا یربه نرف یک وا | یاشم
 متسر مظعا ردص «بولوا ندنس

 .یدبا یلفوا تنادفنکی طصم ندنرلادفتک كیاشاپ
 :ردندنرامشاءهلج تب وش . ردشعآ تاشنهدهشوق

 هنتسوا نارجه نارجش لکت یلاخ هدهنبس

 هنتسوا نامهم نامهم لکد كسك ردهیکت

 هویم راسو یسامرخ هدنبرهرصب ۱ ناشم
 .اص « بولوا هبصقر, قوچ یر

 .یدیایمأر طقسم كنبربرح روهشع تاماقم بح

YAY ت ش م 
 هدننامز هیصابع ءافلخ «بولوا آب یساوه
 -یدرونلوا ذاا افنم

 11 هحور ندنسارعش ۰ تا چ

 7 : ردیصلخع ۱ اتشم

 رهش «بولوا یلزاریش ( نیسحالم ) ییجرب
 یعابر وش .یدبا لونشمهلقاناوخ هصق هدروک ذم
 :ودکت وا

 یونشیم یاور نمز _ك ره

 یونشیم یاکش نم هصق زو

 یرا.انپ یبهناسف نم لد زوس

 یونشیم یتاکح ونو مدرع نم

 بولوا دا نامتصا ی پچ

 ندکدلیوسرمش هرزوانیرخأتم ةقیلس تقو یلبخ رب
 هدنزرط كن.هدقتم « هلا احا یرلنو و کا

 . ردشمشیلاچ هابحانفرط دكرلن واو هکلیوس رعش
 . ردئرابع ندنابعایر و تایل یراعشا ثک |

 . ردراو یب هلا ردا « هدکشتا » بحاص

 :ردک: وا تی یش
 ماد رجه جالع تسا ربص

 ماوب یغ ےک ایج اما

 ( یولهد یلع تاریخ دیس ) ییعجوا -

 نیزح ىلع جش « بولوا یلدابآ شیف لصا نع
 كلاملار زو تدم رب .یدیاندنسهذمالت كنیناجهال
 ندقد لو هدنتمدخ درداپ هلودلافصا باو

 ؛شلوایساشنالاریما كنسهجاراهمرویک ان «هرکص

 هلیشاعم دعاقت ۰ هرکص ندکدچ نشا شو
 هداروا ۰ كرهدبا تانع رابتخا هدنرهش ( انو )
 - رددوا تب وش . ردشعا تافو

FDدی یو. شور هزاد هک هزان  
 دنچ یناتساک هولج كب دابرب داد

 هاش دم « بولوا لک وا س

 طخ نسح یغنیدلوا كلام «هلدورو هب هد هدنامز

 یوبن تب لها رد هعماهاب هلن دک هدنس هباس

 رنک وآ تیبوش .ردراو یدیاصقو توعن هدنقح

 وا عاتم دشاب ورکرد اجدص هک سلفم نآ وچ

 مراد رکد ییاچ ناج و ییاج لدو ییاج رظن

 نرفآ هاش «بولوا یروهال ییعشب -

 هنقرط نوفوصو ؛ یدبا ندننادرک اش یروهال
 : ردکنوا تب وش ۰ یدا راو لیم

 سربم قاتشم تلاح ینهدید

 دشاب ی نایب هچاد نایع هک



 ت شم

 هاشو ندنسال راک ۱ تبهیماما همش « بولوا

 ۰ « راونالاراب » . قدبا یلعم كنونص ناولس

 « نتنلاغدح » ۰ « نیتیلاقح » 6 ةايملا نبع »

 كنٍؤوصتم ۰ ردراو ینافیأت ربتعم هجرایمیش ېک
 :ردکا واتس ود .ردشغا مالک *هرادا هدنماع

 ماد قدارد مدع با و

 تشکرادیب

 میا هناهنصا ( اض ردم ازریم ) ) یس دب

 هدهنکحو هلقع مولع «بول وا ندنناداسدابآ دما

 ندنناکرا یدهع هک یسالوط دب

 .یدبا راو یارق هلباهولادبع و قابلادبع ازریم

 :ردکنوا تب ود .ردشعا تافو هدنبوزق

 هک ارام باوخ نیزا

 تشهب تساپارس خوش یا ون یانعر دق
 تشهب تسالاب اهرب هک دنتفک تسار

 نون ) لصا نع یبیزکس -
 : واتب و . ردشعا تأشن هدناهفصا

N و 

 ار شیوخ را كنس نک هشیش لد فت زا

 « وا ندا دنه ییجنزوقط --
 : ردکن واتب و .یدبا روهشم هلت وص نسح

 ام انعر بل نآ قارق مد ره دشکم

 !یاج زا وا لصو دای هظخ ره در, ی

 نرخأتم ( یدنفا ینطصم جی ۱ اس

 نده رداقاشمو ندهنافعءارعش ی

 «هلدورو هتدامسرد «هدلاحینیدلوا یلسیلتب ؛بولوا
 ؛ شوا نیشن تسود هدنهاقناخ یدنفا ییالس هدیوفآ

 هداروا رەد هنبناح یکاع هد ۱۲۷ و

 عطقم وش .ردراو یلاوود بت و لاحرا
 :ردکنوا

 اک رلرید ادخ قاتشم هک قاتشم هلیوا

 ردهدلد مرایرهش اما نجا _ هدنب
TEده د هللاقزر مش  Eh 

 .ردیم كنبولهد یادبعندننیئدحم اروا «بولوا
 «بول وایئوقو هنمولع كراودنهو هناسل مدق دنه

 رب هلیناونع « نجنرتتوج » هدنناسل 2
 هجرت یدنک هلساونع « قاتشم تاعقاو » «ییاتک

 خیرات» و ینیلأت رب ثحاب ندنبرصامم لاوحا هلیلاح

SAA 

  E5ین اهنصا ( ىلج رقاب الم ) ییملآ ۱

۲۳۰ Set 
 ردراو قیلأت رب هلسناونع «یرول ردنکس ۸۸٩

 کا و* هدنخرات

 :ردندنناب یدثم قاعتم هب هظع وم و قالخا تب |

 ۰ راما تافو هدننا ۲

 زيلع یا تسا دیلک زا را لفق غ
 ژزيل دنسهاونیم وت زا تسد شبنج
 لغد یا یاد ع اردوخ ردق

 لغب دد ایرد و یریم ع هنشت

 ندنسارع# نارا ۱ یر
 كييك یکیآ

 : ردیصاخم

 رذکن وا تب و «بول وا نل دهشم یر

 بارش یغاس كيب وت یوشیم تسم یک
 یوش ورف یم مخ رکم یرتشم یا

 « بولوا ندنناداس ناهارف یسیفنکیا

 دوا تاب ود

 ام ناتساد نامهتسا تبح فرح
 امنابز ددرکل قذع ثیدح رد زح

“Aلما ول هدنتهج هیقرش كرم  

 وتشم) هنېرب «بولوا هبصق یکیآ ۱ لوتشم
 -یدرارید ) یضاقلا لوتشم) هن رکیدو (نيحاوطلا

 شب E سرف ۱ برشم ا ااا ١

 ۔اداس ناهفصا ( قاورادم م کج ) یر

 لوطدب یخد هدهییکح و بط «بولوا ندن
 «دكرهدنکه ناتسدنه هدننامز ریکأاع . یدبا يحاص

 هدنخرات ۱۱۲۷ و ؛شعا تحایس هددنه#كلاع
 : ردکنوا تب ود .ردشللا تافو

 دراد یک اس بارطضا تداهش قوش زا لد
 یدبشع یایرد هجوم دش نم مشچ رهوج وچ

 ندنرامزالم یضام سابع ءاد یسیکیا -
 یرهث « بولوا ییغوا دارکهشی# نیسح ريم

 قیلعتسن .ردشعا تافو هدزبرب" . یدیا ندنناداس

 :ردکنواتب ود . یدبا راو یتراهم طع

 وا شیک مدرع لتق دشاب هک یزیرنوخ كرت
 وا شیرد رس تسی ویضم هداتفا اب شیپ

 . «بولواییلهد ( هنلاةیانعریم ) یسیجتجوا -
 : ردکن وا تس و2

 ول ېپ زا درک وچو یوریم
 دیآ ی راسکاخ برشم

 ما نع ( فزشا ازربم) ی درد

 ۔دخ ۱۳ ماد ردا «بولوا ندنبایعا ی صاع



 ر ش م

 ليم هشرازوک هللما كلوب هدسبو ؛ شم ریک هنتم

 اهو تدم ۴ هدلاح یغنیدلوا لرعکم «بولیکچ

 هد ۱۱ ۲ 4 تاهو ؛شعا تم زالم هنتمدخ كوا

 :ردکنوا تب ود ۰ ردشلنا تافو هدزاربش

 لجا زا مرتشیپ دسر متفک وت لصو
 دیسر نآ دیسرن نیا د تخب زا هک هآ

 و ندنرلینمهرب ناتسدنه ییهشب -

 هددابآ رکا « بولوا ندندارفا بوق توپجار
 ندنسهذمالت یریمث قم دم . یدیا نکاس

 تحایس هد هلاک تدمر هل رش رط ترا «بولوا

 هلو دلا عاش كلاملار زو یاو دوا «هرکص ندکد تا

 یرجهنرف یکی نواو ؛ همربک هنتمدخ رداپ

 ۰ ردکن وا تيب و2 . ردشع | تافو هدنرخاوا

 مک رظن ات دوخ *یراک هایس رب نه
 مکر س هیرکو مرب ورف رس هماخ نوچ

 .ارم* ین افع یرعه نرف یوا یرش
 ۰ ردمللوتاتسا «بولوا ندنس ۰

 هداسینفم هدنر کل هدازمش دین ات ناخ ملس اطلس

 : ردکن وا همطق وش . ردشفل و هدنراتمدخ

 نب ېک ائدرد و ناوتان و فیعض هلکقارف
 نب ج اچ كاچ هراي هراپ هحرش هحرش ندکغ

 اما سفن یسیع لوا رایا ایحا هسربدلوا ییک

 نب اله اک زملیا لتق نسوللوا نب وب

 شب یخد ندنسارم نارا

 : ردیصاخم ات دز فر

 ل وخشم هلتمنص ادا «بولوا لا م ( یسک رب

 و ۰ یدشا لاما رەح هرعش ه دعل «نکیآ

 : ردنا تیب

 عج ازج زور نوچ ون نادیهش دندرک
 تمایق یار تعسو دوش مولعم

 ؛بولوا ندنناسورآ یریشعا وک اک ۳
 هدشنامز هدنب ادخ د ناطلس ندهونص كولم

 رک او ؛شفلو نکعمه هللاخ بسم هچرتلافلاس

 تافو هداروا ٤ بودک هناتس دده هدئنامز داف

 :ردکنوا تب ود .ردشعا

 نم هاو كشا ز دش تی ورو فلز لابخ رد

 وکم ا رع داب و نوک هلال ایرد بآ

 تلیاتس دنده ) نیسح دجا ( ییعچوا ت

 هدیصا هداز كا «بولوا ندنس هبصق ( ناوسپس )

A۹ ف سام 
 طم و یدیا راو یراهم EOP یونئمو
 ِ : ردکنوا

 را راک “وزب س تشکلک هک رعس مد

 راصبالا وا وا لخاد لد "هدیدب مدش

 بولوا لرادناوخ یی درد -

 درب یع مآرب مشچب هر باوخ بش
 درب یع ماوخ هک تسه لایخ نادنچ

 O ( عالم ) ییبشب
 : ردکوا تس وش

 تس و2 <“

 لک یاوه رد دهدن مم رک ۱ قاس

 لک یایو قاس نعءادو تسا نم تسد

 كنیشکی کیا ندنسارهش نارا طه
 : ردیصاخم ج

 ۔امز یاو رش لع «بول وا لئاره یسجحرب

 : ردکت وا تس ود ردن ماقا هدب

 مدرک یرای رهوک

 مراد یراک هک شیوخ "قشاع زا مداش

 هر راثنث قشع

 دهیم لصانع (كالم ازربم) یسک کیا -
 ییوفصسابءهاذو ؛شعاتاشنهدنامنصا «بولوا

 و ۰ یدیا شا وا لئات هناص ص « بو دیآ ممد

 : ردندن رام۵ا *هلج تیب

 وزا درک تیاکش مسنا وتيم

 مشادیم یرکتد رک وا رغ

 هم رکم کم (مارلارمشلا] ۱ 0 ا

 هدنسه را افص هلا هو رم هد ۳ ر 7 ر#

 . ردلحم رب ندعح كانم

 كن شک شا ندنسارع سرف دو

 :ردصاخ ف

 دلو و یدرکاق كندناسل انالوم یسجنرت

 .ردشما هان هددنف a تدم ر «بولوا ىس وئعم

 ضعب ۰ یدرلب وس هریظن هش رام 1 كد دزعخ لاک

 8 ردکذ وا مطقم و .ردراو هدیلایلزه

 وا هک زورعا ی هداد یک لد قیفشم

 شیاورپ دول سک زا و مراز دشکب

 ز  هداروا ۰ بولوا ینا ڈاک یسیجکیا تب

 : ردکنوا تب وڈ ۰ یدردبا شيعت هلغءاص

 رابغا مدصاق

 نینا رتهب یربخ دناسر هک شیادف ناچ

۳۹۹ 

 دروا *یرا دژه



 ها

 نرق یمثوا « بولوا یلاراخم یبعچوا -
 ؛ ردکنوا تبب و2 ۰ ردشماثای هدیرعه

 اج آ تسک نم یاب یراخو متفر شیوکب

 الآ تسشل ره زا دش یبرقت هک هللادمح

 هددابآ کا ؛بولوا لریمشک ییدرد -
 کو تب وش . یدیشغا نطو

 دنداد تتسم قوش ز یرس هک نآیا

 تتسرب رهم یلدو یناج

 ۔ وا ندنرهش مق ( اضر دم ) یسیعتشب --

 : ردکن وا تب وڈ «بول

 دن داد

 ار باقن تلاج رع» تخاس هنییآ

 ار باتفآ یرپ وچمه درکهشیشرد

 ندنسارعش ناتسدنه ( نیکمحش ۱

 ۔افاضم یرپش داآ دارم «بولوا

 دابا ریک | «هدلاح یغیدلوا ندنسهبسق لېذس ندنت

 :ردکز وایایر وش .ردشماغاب هدیاهد هدنامز

 تش دياب یک مغ راپغ هنیس زا

 تش دیاب یع مل مقر لد زا
 دول ۲ كلاخ دش قشع هارب هک یاب

 تسش دیاب یع تایح بآ زا

 .ذم رهثو فاضم هنیرپش یر ۳
 هدهفاسم قاقانوق کیا ندروک ا ۰

 كچوک رب مقاو هدنرزوا قیرط هواس قرلوا

 .رویدیا ناب یوه توقا! یفیدلوا هبصق
 كنك ی یا ندنسارمع ناربا ) کشم

 وا یلنیئزغ لصانع (- شیورد) یسجنرب
 تبب وش . ردشعا رم رارما هدناهنصا «بول
 رکو

 حابصب ات وبرد رپ مز هک مد نآ شوخیا
 رادیب یشابب ون و ناکس وچمه اهلات

 «بولوا یزربت ( دومربم ) ییهنکیا -
 . یدیا لوغشم هلفعاص كم هدروک ذم رش

 :ردک: وا

 دش مک ناوت ان دص لد بشما نايم نآ رب
 دش 3 نايم ناز نعلد دمآ تسدی كيثكي لد

 ( سدقم دهشمو یوضر دهشم )۱ , 
 هدنسهشوک یلاعش قرد كارا ی

 هرتمولک ۱۰ كنسارج دور فدک عبات هدورره

 تاب وش

 | ولیک ۰ كنم رل هبا رخ ی رب مث رهش سوط و هدننونج

 ھ ش م 4°

  یسیجزکس و اانا اما «بولوا رهش رب یزک

 عساو > یب رو رآ ه یکیا یهداج «بولوا مقاو ۱

 لاعث ضرع ۳۹۳۱۷۳۱۹۳ هدنسبق رشبونج هرتم
 .ص كنتلابا نا-ارخ هدیقرش لوط ۰۷۳۱۳۰ هلا

 تن( اممضر ) مظاکیسوم نب اضر ىلع ماما نالوا

 هجرلیعشو رومشم هلفلوا یواح ینسهفرش هبرت
 تكناسارخ نوت هدلاح ییدعث . ردهظم هاک:رایز
 ۳ ۷۰۰۰۰ ۰ بولوا یربش كوب دا
 «قدنخ نالواهرتم وبک ۷ یسهراد طح «یروس

 لودج رب ردبا اورا ینیرل هغابو راقآ هرغ ندقرش
 كد هنسومف بفض ندنسوبف تاره ًلزاوتم هلکز و و

 كټ هداجو «یسهداحرب للظم هلراععثاو شینک دتم

 هتراجت كوب . هقشب ندرلناکد نانلو هدنرزوا
 «یرلبارسناورکو ناخ هلرارازاپ و یثراج صوصخم
 كي هدنس هتروا و یفادیمرب عساو هلیمان ( الصم )

 «یسرادمو عماوج ددعتم «یهاک زاغرب نیمو عنصم
 لهلشیاولتاوص ندهعونتم نداعم «هلسا ۰یلاخ

 ندشاطهایس ع وبرب ناقیچ هدراوج «هنلتخم «یئاوا
 ۔اقم راکداب ندنفرط راوزو هعونتم داوم لومم

 لزوک يهرئاس و نی ییزاپ «حیبست نانلآ هدنم
 راشم ماما .ردراو ینراجت كاشیا كبو ینالومعم

 « بواوا منصم كب و مسج یسهفرش هبرت كولا

 یرلرادجو « شالات هلبا نوتلآ ًاجراخ یمهب
 كپیخد الخادو هلرلینیچ ییزایو راشاط قییازوم
 هفرش ٌهبرت .ردشفلوا نییزت هلراتنز تیقیذ
 هدنس هتروا كټ هداج لوس نانلوا رک ذ هدیراقو

 و هدنلخاد كروس . ردطاحم هلرلباوحو رلنادیم

 وب رلناتسرازم مساو و راهاب قوچرب هدنجراخ
 .انج ندرارب قازوا یساینغا رلیمیش «بونل
 هدنسومثرایز .رلردبا نفدو لقن هباروا ی رهز
 دكدیشرلا نوراه .رینالبوطراوز هدایز ندکم زو
 .ردهدرهش و یخد یراهرت كماش ردانو

 نویفارغج « بویلوا رهشرب یکسا دہشم
 ندنعسا ۰ رووا فداصت هنمسا هدنرات آ مالسا
 بسو یساسا كرېش و «هرزوا ینیدلشالک آ یغد
 -ودیسهفرش ةبرت كهيلا راشم ماه ماما ىيسأت

 ( هضر ) اضر ىلع ماما هدننامز هنیلخ نوما
 « بوللو هدناسارخ هدنتیعم كهلا راشم ةغلخ

 0ط. «هرکص ندقدنلوا داخلا دهعىلو



۴ 

1 

۱ 

 . یدشنلوا نفد هد

 شلاق هدنلاح |

 یییشو هللا -

 ینااح رهشرپ نمو 0 هلیس -

E 
 لع نانلو زسصیاو لاخ تقو وا لکا

 هراوز ندا ددر و دعب
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 ثاط رب هنفارطا تبهرت « هرزوا قلوا ص وصخ

 رب هلیما ( دابانس ) « بولی هینبا راسو راهناخ
 هبرف هلو نامز قوچرب . یدیشعا لکشت هر

 یدیازت هکدتیک كراوز ۰ هدهسیا
 ندتیمها یرهش سوط .هلک ۱ بلج هاروا یتراجت

 هناخ لق ههرف و ررب رر ییلاها «بوشود

 دوشم «بولآ یلاحرهش و هبصق تان «كرهدیا
 یکیآ ر ندنو و ؛ شمالشاب هنغل وا داب هلیمسا

 هارخولاخ ندیلاها نوتتسب سوط لوا هنس زوم

 یلاها ندا جا ندفرط ره دمثم «بولاق هدنلاح

 ایاطع تیاسغا و رابک نالوا بهذلا

 كاره ىدا

 یهو ص رح ر ظن كرل اکرتو رانات یورو ت,رومعم
 ٩٩٩ و «امغی هلتاعفدندنفرط رلن و «كرهدیا بلخ

 ب هر نو ط نمولادبع یلاخ راک, زوا هدنخ را ۱

 هنبلا كن وفص نادناح هدع < هدهسیا شفلوا"

 ۰ ؛" شفلوا نیز و رامعا هدایز ندنکاوا انک

 كنون « بونلوا ذاضا تاپ ندنفرط هاش ردان و

 تدمر هدناسارخو دمشم ازریم خرهاش یدیفح

 هنطبضكناخ دم اقآ تبقام «هدهسیا شملس هنایط
 تیاسارخ نالوا میا هنارایر ندتفو وا «بو

 . ردهدقفلوت یزکرم

 داداآ ضف یخد هدناشخدب هلمسا و

 بات هنوهج و هدنسسونح برف هرتم ولک ۰

 قرهلوا هدنرزوا كهرد رب ناکود هیوص هک رک
 « بولوا هبصق ر هدنک:ا كنغاط دم هجاوخ

 یفیدلوا كيك ۰ هدهسیا راو یهر رب هاکترایز
 . یدمهنلوا قیقح

 ماما دوخاب ید دهشم و

 هاب رکد] لم امار نو
 ۳۰ لبر ورب تمجاارص هن را هدام « تفت 8

 مادزلع اس رزخ رح تیارا

 (شو رفر)وهدنتلایا ناردنزام ۱ راسدهشم :
 هلک سا و هبصق رب هدنلاعش مرتم ولبک ۲۰ كنب رش

 دربا «هدلاح یغی دلوا كحوک یخدم كنناما «بولوا

 «بولوا یکاشیا كا كن رلهلکسا یهدلحاس وا كلت

 .ردیسهلکس كروک ذم رهش

 3 کچھ یی ت کد

 ی شم ۹1>

aهدنسهطخ سراف تیارا ۱  

 رتطصا ۰۱۱۰ كزاریشو باغ ۲

 هدنسقرش لامش هرتمولنک ٦۰ هدر هارخ

 هسیرپن(یمانب) بعنم هلک ( زین ) قردلوا
 « پولوا هیرق رب هدنرزوا یباچ باص نایکود
 هل رلیلاخلوبقم كپ یلکجضاس هنیرزوا نیمز یئام
 -روپشم هل يس هتیتع رات یهدهورا دتم هدنفارطاو

 هدننايمراث آن نالوا یهارخ كءدقرهش رب .رد
 یسهناریویارسرپ هلیمات ( نایلس تخت ) یلاهالانب

 و رونلوا داب هلیمات یا ردام رام ) و

 یرازم كنسهدلاو كورسخ ؟ هک «ردراو رام رب
 ندنف رط زار | كروک ذم یارس «بولوا

 .ردنونظم یغیدلوا ش هاب

 | یدېشم
 تاشنهدرواتس ندتنافاضم یرهش دابآ ربخ كند

 ناتسدنه ) تا دریم )

 ۔هطخ دوا «بولرا ندنسارهش

 ندنرهش دمش« تناسارخ یدادحا .ردشعا

 :ردک:وا تی وش .یدیا شا ترعه هیاروا

 دولا نوخ نم كاخرسب اپ یبن رک
 دول ۲ نوخ نفک اب نورب كلاخ زا مآ

 -ارعش نارا (نامز دم ازریم) اد 2
EEینیدلوا لزربت « بولوا ندنس  

 «تلحر هناتسدنه نوجا شامم «یرح «هدلاح

 هخآ ایم .یدیشع | تدوع هنامنصا قرهلوا مورو

 نو ذکتاوا تب وش .یدیا راو لم هوعهو

 نمرب ینز لکرک مرکی, دد نوخ تسا كشخ سب زذ
 دزبخ ناونتسا زا ما هشيش تسکش نوچح# ادص

 وا ندارد ا ن رح ام 2
 N E یدوهسم

 «دلرادت كلتفح رب 0 ندقدشالوط هدرلتاتک

 هدروکذ مرهش «بودنا لاصعسایسّور كاسردمو

 تب یکیآ وش :یدرولوا لوغشم هلیسی ردت یسراف
 :ردندنش رش تعل رب

 یدجا كاپ تاذ ےک لسد ناطلس هل وا

 ردیناکرا داچ عوضوع ثعاب كتاشاک

 نامرج قجنآ ها نظ ندیا دادټسا ندنآ
 ردینایوج ددم رسکی ایقنا و ایفصا

 وش «بولوا ندنسارهش ناتس دنه
 له

 :ردندنرامشا لج تب ۱
 زاپ اید مهو نید مه قشاع دیشم رک
 نتخاب ناکوچ و یوک دناوت یلقط ره هنرو



 ر ص ۴

a۳9 نیما تف | بحاصم كيك, ۱ ا 2  

 «بولوا ندنس هبصق ئان مبات هنانصا یسجرب

 یکیارب وش .یدبا راو یلیم هلزهو ینراهم هدلمر

 : ر دن دنس هفیطل اک رب تب

 : ر دیصاخم

 رع“ مسل نوچ دوب مرذک ٌهچوکی

 رظنم زا یهام سکع نم هر رد هداتف

 مدید فرط ره هیسارس بارطضا ز

 رتخد

 «بولوا یلزیربت ( نسح الم ) ییجنکیا -
 :ردکز وا تب وش . یدیا راو یراهم هدرابغ طخ

 یکیدش رادوع باتفآ وچ

 مسرت ی یو درب نم هما رب همان

 دراد یابز هچ آ دنک شومارف هک

 «بولوا ندنناتسرب تب ربعشک یسیعچ وا -

 هردک:وا تب وش .ردشمأشاب هدداپآ حرف

 ی
 ناد قیس مد رد تیعف ضیف لیصحت

 یاخ ز ناکتخباب بحاصم تشک نوچ

 | هدماصم
 كێەلىبقر ندنلئابق 9 هدب رغم

 نما هبص ین «بولوا ی مسا

 هب هلق ول تصون نب دم نالوا یوم كزتاود

 .یدیا بوسنم

 كل دنا (نودسان نیسلاوا)

 وا و ندنهالسا ءایطا ربهاشم ۱ )۳2

 «بولوا ندنسهذمالت كرهز نب كلاادبع ناورص

 هدنت ابطتمدخ كروصنمو ؛ شعا تأشن هدهلبسشا

 .ردشعا تافو هد ۸ «قر هنلو

(Ëgypte)لامش كانسهعطق اشرف[  

 قرشو ترابع ندنسهشوک قرش | 9
 رب كوب طو رم هنسهعطق ايسا ندنحوا یلامش

TETعمق هو  
 موم هدنسهرآ رارب عبات هبهرصم تبوهدخ مویلا هل
 ادتبا هدهدام و «ندنفی دلوا قرفرب ندنلببق صوصخ

 یسهقحم كلام هدنتیا «بونلوا تحم ندرصم لصا

 هجرامانول یکسا كنهطخو .ردقج هناوا رکذ یخد
 یسهعدق "یلاها كعسا و «بولوا (سوتوک ۱ ) یعسا

 .ردرهاظ قبسانمو تماشم هلیسا (طبق) نالوا
 هسیا یمسا ( رص۰) نالوا لمعتسم مالسالا نی
 ی «بولوا ذوخآم ندنعسا ( مبارصم ) كراباربع

<4۲ 

  كرصم هسا هدیدنع رلب رصم کسا .ردشمامهل.ش ۱

 ۱ ر ص م

 لک ٣ یر ېن هچو هلمسا و ییهطخ و كاارسا

 لینارسا یب ؛ هک «یدیا (ماح) دوخاب ۶ ) شا

 ند (۶) حوت دالوا ی سا 7 هدنراهس دقم ب بتک

 « هایس » هدیانق E منا و .ردراشهربو هنر

 ندنسهرهج كحو ن ماح «بودما هدافا ینسانعم

 بیس یلوا هدکنر و كنغار وط رص۰ هداز

 .ردکرک هسلوا یەم
 .هب رع» هد .یتهحاسم و دودح «یعاوم

 «بولوا لو رب وروق هصضارا تمیبطو اساسا
 ۱ لی ندا ناب رج ن دنجما درج یایحو لار بیس

 هرهاق قامرا دكرابم و و

 رب راط ردق هلام ضرع ۰

 یبیداو و زکلاپ «بودبا نایرج هدنجا كنیداو
 هرالوققوجرب یغاشآ نداروا «هدلاح کیدتنا ابحا

 ناسنا یر ندیکسا هبیعیبط ماسقنا وب «قرلبرآ
 یغد رلاودج زسباسح نالوا شلجآ هلیلا
 ( لذ ) كدهنلحاوس زیکد یا ندهرهاف «هلغلوا
 ورا لكشلا تادم فورعم هلیمسا ( هیلاد ) دوخاب

 ىنتغصو مان یراب 1 كارد هب هحخ و هک «ردیا لکشت

 ۔ارغج شعب «هبلع دا .ردرب و هتشيا ناردنارق

 0 6 لاد وبشا ابن یببرصم ةطخ نویف
 ترابع ندنس داو نالوا ردق هنسهلالش ناوسا

 تکلم ترابع ندطخ رب هلبوب نکل .ردرلشع | دع

 هدنفرط لوصو غاص كل *یداو «ندنفح هىمهلوا

 در لوح نالوا یواح یحاو جاقرب قجماو نانلو

 و د ا اضتقا ۳ دع ندرعم عبطلاب یخد

CEهللا ۳ ا د  e 

 TOI لوط ۳۳۳ هللا ٢٢۲و یلامٹ ضرع

 ردق هرح لحاس ندنسهلالش ناوسا «بولوا دتم

Nقآ الا .ردهرتمولک ۰ ۰ کاو  

 iT ریل و ریبک یارحو هقرب اف ۳

 خد ًاقرش ٩ «هلیتکاع هیون ًابونج «هللوج (هبیول)
 قرش «رددودحم هلمس هر زح هبش انیسو هلرجحا رج

 ادب ندنلحاس زکد قآ دودح طخ ندنتهح یامش

 هنسهبصت شیوس عقاو هدنس اتم كرما رح هلبا

 دنتیج برع« یکی غیدلوا موهوم طخر نالوایبتنم

 ۰ ردیغامرا

 ىل هشرهش

 هب

 اد ( هسینکس ار) عقاو هدیقرش لوط ۲ ۵ E حد

 !یضوط ه یلرضبونج هدهفاسییرخرب «قرهالشاب



۳ A. 
  ۱ندقدلآ هیرجا یغد ینحاو (هویس) «هلدادتما

 كلوچ «كرهنود یرضوط هیبرغ بونج «هرکح
 رب قم ۰ رولوا لصاو نک ناوسا هدنجما

 نوکسملصا لرع» نیزستلوا باسحلخاد رلاوچ _
 ۳ ۳۸۰ ۰ یسهلاد هلل *یداو نالوا رومعمو

 لث ریو عورزم یناشلث كنون « بولوا مود ی

 ییدتہا طبض تنارقو هبصقو رهش هلرارهن و لوک
 ۰۰۰و ندرارب

 . ردئرابع ندهع

 یر لین .یراناو لابج «یسیعیبط لکش
 رلغاط هرص یا «هدنغردلوا لخاد هرصم ندهبو ۲

 هلساس کیا و «؛بودا نایرج هدنسهرا كرهت او ٩
 هرتمولک ترد چوا شا یاو ی لا

 كل هرتم ولیک ۱ 1۰ ردق هنس همصق (انسا) . ردهدنتعسو

 هان نداروا «پودا ماود قاراط و هدهفاسم ۱

 - ورم ريغ "یضارا ردق مود ۰

 . ردهدنسهرآ هرتمولیک ۱۲ هلا ۱۰ یتعسو ردق

 ۲۰ هسیا بت یعچ وا نالوا ردق ههرهاق ندانغ

 - اضیف .ردهدتعسو رب هدنرهرا هرتمولک ۲۵ هليا

 «هلذءهر لوط یلیداو و نوت یراوص كلبا هدنت
 ؛ نوا. نیمأت .یطالتخا .هدنسهرآ ءهروجم
 مدق نوا e یرب ندا هدنفرط ره كنیداو

 رصم هتشيا .ردشلپا راهسوش كسکو هدنعافترا

 یررب نرکسمو روم# كرعم دیعص ینمی تیایلع
 قرش ینعإ غاص كرم .ردنرابع ندداو و ىکا

 هدیغاشآ اهدو تیار هدرلب راقوب رلفاط یکه دنف رظ
 قالبج نوتبس) «هدلاح یرلقدلوا ترابع ندسلک

 لوص .رازیا ردق هنبرانک كرهن «بولوا برصو
 یارجو قیصاب اهد هسیارلغاط کهدنتهج برفض ینعی
 تبثم كل ؟یداو «بولوا قازوا هد ندرپ

 قرش . رولوا دتع هدنراک:ا كرلنو یرهووا

 «بولک ردق هنتسوا تنءرهاق هلسلس یهدنته

 نور, رب برصو كيد هلیعا (معقم لبج) هداروا "
 هلسلس یهدنتهج برغ « هدلاح ییدتبا لیکشت
 هبهعورنم *یضارا تیان «بودبا طاطحا ارد
 ندنراذک لوص كلبن یغاشآ ندانف .رولرا یهتن

 "یداو هنم ایزاوتم هلا ارج لوس «بولبرآ لوق رب
 ندکدشلرپ هللا لی هدطویسو «راقآ هدنجما كلب
 كذوس ینب «بولب رآ ندیکب هدنغاشآ اهد هرکه

 «هلرورم ندنزافو» رب كترص یک دلوص هدنفرط تل

۰۹۳ 2 

 ود ه ( نوراقلا ةربحم ) «كرهک ندمویفلا ةئيدم

 هرللوق قو رب لوا ندزلکود هلوکو ب و ؛ررلبک
 .ردبا ایحا یغد یراراوج وا «یقرهلبربآ

DIE CREE A 

 هزاپلب رب اتداع «بولبرآ هلوق كچوک جاقرو كوي
 دارالوق كوس - ردیا کک یهلاد نالوا هدنلکش

 هزکد 5 هددشر یرکیدو هدطابمد یر, دو 

 هلب | لید ررب ها ندزکد ها ی راکح وک «بوایک

 لیکشت رالوک نبرد زآو شینک چاق رب شلرآ
 نالوا یسیئرش كاو کرم كا كرالوكو ب .راردیا
 ) و ۱۸۰ ۰۰۰ هدشنامز قافاروق ( هلزنم ةربحم

 یسیجنکیا ؛مود یکی ۲۰۰ ۰۰۰ هدهايم ناضیف
 دارد ( سرب ع ) الا ۷۰۰۲۰

 ةر ) نالوایبعچوا ؛عود ۱۱۰۰.۰ هدناضیف

 (طو رم  l6هلا وقدا ؛ مود ۱۷۱۰ و و

 یرلوا یطسو ید یرلاوک رق وا ۰۰۰ ۲

  ۱كنسکا لب | .لاردهدنتعسو مود

 ندنسیهام دیص «بولوا قوچ یغیلاب و یزوط
 ائاذ هللاد و .رونلوا هدافتسا قوح ندنرهل و

 یر, ندرلهئس هجراکس هدننامز یلاضیف كل

 یغاروط «بولوا لکشتم ندرلقار وط یکیدریدنبا
 مظتنم كب یرلوص كلا «هدلاح یغیدلوا تدنم كب

 ره تاهلاد هلرالودج یمنصو رادنبو دس ماطرب
 هدنناضیف و «اورا یبیخارا «قرهنلوا رشن هنفرط

 دارت یاریوط لزوا رب یک قایق نک هرب ةر وک
 هلرات كټ رب هیلاد و نلند یلفس رع« «هلکعا

 .ردیرب نیک: ز كلاو تبنم كا تناند «بولوا هدالاح

 لب "یداو نعي هدنفرط غاص كلبن یارج

 رب قلشاط و وروق رارب یهدنسهرآ رجا رحم هللا |

 “ی یغیدلوارر زسصیا ترابع ندرلهیاو غاط اط

 یارحس یخد رار یکهدنفرطلوص كروک ذم ءیداو
 رب زسوصو قاموق «بولوا هدنمکح یمقرب كریرک |

 یار «هدنرب چاق رب زکلا كيو .ردهدنلاح لوح ۱

 یواح یوص زار یکی غی دلوا هدنفرط ره كریک

 شضءب نالوا یغلامرخو تامور نمو تاتا یلزجو

 یر هعلشاب كران و . راردنوکسم ؛بونلو رلحاو

 (هوبس) و ( هیرح ) هلبا ( هلخاد ) و ( هجراخ )
 ۔هرآ یدودح ایسا هللا لمس رصم ۰ ردنرلحاو
 «بولوا لوجرب قلموف یخد ر نالوا دتع هدنس



 رد ص

 .هلیچآ للودج شیوس روهشم هدنتهج برف كوب
 ریس ر هدنسهرآا رجا رحم هلا زکد قا «قر
 هدنلحاوس رجارحم . ردشعا لصح قیرط انس

 ندنداشک ككدا و دح شیوس «بول وا یس هلکسا ج2

 تیمها ردقههجرد رب كنبرایضمب ندرلنوب «لوا
 ندتیمها نوتسب یدمش «هد 4 دیآ راو یس هبراجت

 . ردراشمشود

 ؛قيروم**نوتب .ردترابم ندان رصم لصاا
 یررروممو نوکسم نوتب .ردندلبن یلورت نوتب
 ییدمهشیتب كلن .ردهدرللحم ییدتبا اورا كس

 ومه نوتب .ردیلاخو زسلوصحم «وروف « لوچ رب

 هلیسیداو كلين یرلهر

 ریبک ی ارح و برملاةریزج «هدنجراخ كرارب یفید
 ناب عیودب مقاطرب یتجنآ «يک یفیدلوا هدنرلاوچ
 دراهالوس راس یناضیف كس .ردبا نالوج یئابق

 قارطا وص تفو E «بولوا لئام هنسعاط

 ۰ ردهدنسهبلاد

 راسخ بواک موو تدش تقورب چھو «زاعصاپ

 هلتنوکس لاکو اردت سکعلاب .زالوابوم ینایزو
 یراشیع ندنغاتب « بولالشاب هکاسکوب یروص

 ؛رجایک رک:وس قاریوط لاحرد یرلوص ناقیچ
 « بولیچآ یراوبیق كرادنب نایدلشیا ېک تعاسو
 2 ریلساب هب راک رک اهد ندرلنواو رالودح كوس

 یکوص نایرولاص هبهجتاب رب اتداع هل یجو و و
 هزکد یهضف « كرهدبا اورا یبیفارا نوش

 ررب ق لآ و روقچشمب زکلای ۰ ردیکب وقآ
 رخل وص هدمب « بولیردلوط هللا وص مازتلالاب
 هرهاق . ریلبرس مخ هروماچ لزوا نالاق هلکعا
 سابقم كل هدنسهرزح هضور عقاو هدن رف

 ندهرتغاس ۳۲ هللا هرتم + وص «بولل و یناضف

 وا یناک هنتکرب و ضيف تكتکاع ,بییاسکوپ هدایز

 طق «هلغاوا یناک ریغ هل وا یغاشآ ندنو «پول
 | روصتم نایز هسیا ندنسهلضف .ردیعیبط یعوقو
 یرلوص هدنناضف . رولوا تکرب اهد بویلوا

 .هیم هلیصاب ندننوص كل . ردقارتعراصو قشالو

 هلبالوط یغد یرارب قوجرب نالوا كسکو ردق قح
 ایم ۱ لرد احاو اورا هرم دلسکوت یو

 فیفخ كپ وصوب «بولوا ندل ید ینوص هما
 قلروط روماچ ینیدلوا یواح زکلای ؛ ردذیذلو
 -رلرر,دلوط هرلپوک صوصخم «نوجا

SELE 

۰:۰۹ 

 ردق ینج هلواهدرب گرا لاا وه كف رو |

 ۰ رداکد رضم ۱

 بونج سکعلاب نیکد هنتیان طابش ندلوا نوناک |

 هدنکش طولب ینمرق هک «رسا راکزور |

 رول را بحوم ی یدنتص و ترارح ۱

 ع ۴

 زدلاعت هدنساوه كرعم --.یداوهو ماقا

 E هدهردنکسا «بولوا قرف را كور هواح

 اےک هرارملا نازيم نیشبق هدناحاوس زیکد قآ

NWI NSهحرد ۲ و ۳ ااو «ربرتسوکه جرد . 

 ۳۸ و ۳۵ نزاب هدهرهاق . رنا یخد ردقو

 هددعص . راقج ردف به هحرد ٤٥ هدرصم دعصو

 . رنیا هضاش آ لندهحرد ۰ ًاردات ید نیشق

 هدرهم دیم «بولپ روک قرف وب یغد هجرومغاپ
 هجرلهن-- هللا هرص اضعب و یمیدغاب روا ًاردان
 یا نوا نوا هدهنس هدالفس رصم «هدلاح یش دمای

 هدایز اهد هدرالم برف هنلحاوس زکد قآ و نوک

 .هماشقاندح ابص نيشت هدهردنکسا . راغاروحاب

 یماوه كرصء .رولوا رنوک ینیدفاب رومغاب ردق

 نوغروطو كرالوک هیلع ءانب «پولوا سباب اساسا
 ره هدنناضف كلبن وصل القو ىنا كوس

 ىرغا كلا گنساوه رصم اذه مم
 قاعص ك هنس منوم وب .ردیم- وم یناضیف كلي هنب
 هشرلبآ سوتسفاو زوعو نارزح نالوا یربآ
 لات اباد هدرلبآ و « هدلاخ یغیدلوا فداصم

 ۰ ردنا لیدعت یلرارح « بو-ا یراک زور یبرغ

 قرارح هدعسوم وا هک« رویسا یراک زور قرش
 در لب عر دق هنارب ز> ندنسادتاترام .زاغاوا سح

 قاجص رب نلک ندلوچو یرکدتبا ریبعت ( نیسخ )
 یرلموق

 رر یراکج هيم هدا لمحت هل كرابلرپ «بویلکوروس
 هایعص هله .

 -ردهدلاحرب قح هبم هنلوا لمحت راکزور و هدرصم

 رسایغد راک زور رب كليم نانید موم“ هرص هرآ
 . زا ماود هداز ندتعاس مراب وب « هدهسیا

 « بولوا قیچآ اهد و سا اهد یساوه كديعص

 رصم هجهبمومص تحس «هدلاح ینبدلوا هداز ترارح
 .ردع> ص هنساوه كل الئس

 و تاناوبح و تالوصحم « یعارز لودا
 مه هرب وک مه رومغاي مه لش هدرصم -- .ییداعم

 ِ زافار تحاح هرنو « بودیا نتمدخ نابص

 2 رونلوا هدافتسا هفد کیا و ولرد کیا ندلمن

 هنیضارا هلسهطساو رااودج هدنناضف ییجرب



 ر ص ۴

 < ردنساتمهاو دوس كا و هک « ىس رب دصاب وص

 هدرا كلبا ىنعي هدنریغ كنم“ وم ناضیف یاب

 ندرالودحو ی كل هلتالآ راسو بال وط

 « هيلع ءانب .ردیساورا كنیضارا هلیجارخا كيوص
 و یکیا هدهنس ندیضارا هلع درا هطساو ییا و

 قار وط ا لوصحم هعفد چوا ا

 ؛ ردقول یسوقروق ردبا بئاف نس« ابنا ءهوق و
 یلزوایغیدقار هنرزوا كنيضارا كکرابم لب ارز

 هنس ره هغاروط «بولوا ییا ند هرب وکره قاعاټ
 هدرصم . ررو هتابنا هءوق رب هداملاقوفو یک

 .ردبراهنو لیل یواست رام كوس یح یئاب هنس
 لاها هدشآ چ وا كرا كوص ارابتعا قادن و ا

 1 بویم هلوا لوغشم هلشیا رب 3 قلعتم هتعارز ٍ

 هد نف رظ یآ چوا و . را راکب یکی دلکچ كيوص

 ولم هبا وص یک رکنوس اب و هدنتلا وص رهلرات

 ز وده «زملیکچ ریلیکچ راوص هدیلا نب رت .رونلوب
 .رارالشابهکعرس مخت «نکیاهدنلاح روماچ قارپوط
 « بولموک هشجا كر وماچ هلرلتلقا یدنک رلهناد

 هدم“ ومو . زا سم جابتحا الصا ههمزاقو ناص

 « بوالشاب هنفلآ لوصحم هدطابش تر نایک ا

 .وصحمو .رولو ماتخ یعوم داصح هدناسین تبان
 ۲ هیلز «د و هل « نک «هیرآ «یادغب : تالل

 هنلوصحم شيق وبشا ۰ ردترابع ندهرئاسو هجنو

 قنیص « زاذلآ مثلا لوصحم و ٠ رارید ( لب )

 یجشکیا رب نانید
 هلتال ۲ ضمب ندرللودجو ندلبن روک ذمهجورب و

 هلیتوق یفل وا اورا كنيضارا « بولیراقیچ وص
 .دلس یر : ردولرد یکیا رلتلآ و . رویئوا نکم

 هت هدرصم یتجنآ « بولوایبالوط ناتسو زمکی

 یلغاب رایتسد شینک یزغآ هنبرب یطوق هکنت یو
 وا یرلبالوط ی نانلوا ریبعت ( هیقاس ) . رولوا

 وک قبلا م یعون یجنکیا ۰ راریتروچ هرازوک
 یکیآ بو رب شینک یلیصآ ندفرط یکیا هلیا
 « قرهلوا كرت ندنفرط مدآ رب هک «ردهووق

 هلع كسکو كاو «رالوطهووف هجندبا سام هوص "

 نداروا بوایکود هنجماكیهنکت رب هعا وا لصاو

 داران وعرف ات .رارد ( ولد ) کوب .ردیک هپهلرات
 هدرارلا كلدس كس شب ترد و هلق ندننامز

 كن ًاریخا هقشب ندتل آ یکیا و نلیروک یرلسر

 E رونلوا ادب هنع رد ثال وصم

A ۶ 4 لح 

 یخد رهبمولط و را هننک ام نالوا یسهدر داجما

 رب كوي هلیسهط او رلن و «بوالشاب هغلث الل وق

 ۰ یوا قس یضارا قوج هدنامز زآ هلوهس
 عو ی یک نائاوا عرذ هدراه كالا هلرا هطساو ۳

 « رصم« یخماقر a e> «قوما : یه ش اب تالو صحم

 .ابع ندنماوا e E «هرود «ت وبح

 کسب یرلناویح هلرهزئنس راسو رابخ .ردتر

 زی اضمب «هرزوا قلوا ترابع ندنانان ضعإ ناباراب

 یضارا یس هدوا هک «رنلآ یخد لوضع یحچوا

 اوا نکمع هلعوف

 « قوماپ ینورت كوب كا تییرصم ةطخ

 یعرذ كعغوماب . ردند هربخذو مد «یدماق رکش

 «بولو لوه لوا ندننامز كموح م اشاب ىلع دم

 ندتقو واو ؛شفلوا لاخدا ندنفرط هبلا راشم

 د.دم . ردشفل و هد زا ه هنس لند انس نلاللضاح

 یغد یرلجافآ توط قوجرب ندنفرط هيلا راشم

 هدرصم ىس ,دشیتب كييا «هدهسیا شنوا سغ
 یخدنوتز هما نوهل و لاقترو .ردشمهمهدیا قرت

 ران وتبزو ندناشزج یغدرلن و «نک یاب شیت لزوک
 راعثا لو دا دا رصم «بولوا رصعح» هنمهح مورف

 قلا زووا ندنو ۰ ردب رلحافا ام امرخ یه رم

 هداز ندنوءلم شب هده رص»۰ 2 نوت مدقم هس

 یرارادقم هن هنس ندهنس «بونلو یجافآ امرخ

 نانلو هد ر۵ دیعص هدابز كا . ردهدقف وا دسر ما

 یملدلوا ادع ا لزارگ یوم كحاف ۲ كرايم رب

 «زوم .راراب هثیاقوچ یخد یارابو یجافآ «یک
 . ردراو ید یهر راعتا و یهق « را

 «بوبل واقوجیرلغاب «هدلاح یکی دشبتب یبا تا موز وا

 . ریل رب دشوتب موزوا ردق كج هنب قجمآ

 وق كنیضارا هدر :هک زردبا زا کد هن

 هج راکس « ندنغیدلوا ییوص لبن یلایحو ی 1
 عساو نالوا هدنلاح لوجو قارق یر ندرلهئس

 رک هنکع یرهلرات تدشم كا كنامد «رهووا

 E ۰ ردیفاک یدیدع كل و دح 9 ندلت «نوجا

 « قرهشیلاج هتکاع راما هبرصم ی « هیلع
 .ارا «هکدتا ماود هنداذک ایا هب 7

 - افوج هپ هنس قد هنس ی-۔هءور صو هتسنسم ىد

 هدننسن وا تک ترومعم و تور « بول

 ۰ ردە دقع رآ



 در ص م

 كلين هکنوج ؛زامهنلوا ثحندنامروا هدرصم

 یکیدهشیتكابنو ابو هلرات یرارب یکیدتبا اورا
 تپ ید داعم: .ردهدنلاع لوح هسا یرارب

 رمد و ریقاب هدنراوج طوس زکاای «بولوا ز آ
 كيشش هزکد و هدنلحاوس زوط . رویلو ادعم

 ندم» یلزوط هدنتهج مویف ؛بولوایلترڅک هد رالوک
 هدرللوک کهدنورطن یداو .ردراو ید یروص

 قاعس لب رلشاط تیلارضلزوک .رونلو نورطن یلتیلک
 - ردراو ید یر مک

 ندنالرصو لاقج ناه یسهیشحو تاناوبح

 یریفیآ وصو حاسم هدلسن هدنتهج دیعص «بول واترابع

 ae یی را طروع ثكحاسعو ینارتح .رونلو یخد

 یخد ییدک ك سم سنج رب نالوا مولعم یسهدناف

 یارشح رئاس هلیعاونا نالی یلرهز .روینلو
 صوص هرصم نیهاش؛ شوق هر ندروط . ردق وح

 عجم و یعاولآ كنبراشوق وص چی ال رق سنجر

 ا ای و کرک شوق رب نیت
ONT EEL 

 هلو كسکوب یرلریفیص «بولوا ترابع ندهراسو

 .ردرومشم یغد یرلتآ كني «یک ینیدلوا لزوک
 یشاطرب كنبرلنویق .ردسا كيو یرا یریبکم هله

 نامهرقیفاطرو لتوریوق نوزواو یلقاجم كسکو
 . ردن دنسنح

 تیهندق* كلام - .ینراعمو تراج و میانص

 ندلف تاتو ییاص دارمم یثرق هتیاتس
 زآ و یالوق كب تعارز هدتکام و «هد4سیا

 لوغشم قوج یلاها « بوالوا ارجا هلتجز

 «هلغلوم تقو هلذشا یخد هلتمنصرلن و «ندنکیدعا

 .ردلکد دوقفم یخد هبعانص تالومم كفت قفرا

 .وا یراضعسا تنهبعرز تالوصح تعنص یجرب
 هدایز ند ۲۰ نوعجارخا رکش ندشماف «بول

 هنسهیفصت ندمخت كغوماپ .ردراو هقراف كويب
 ر .ردهدقلافوح هک دتبک ید را هشراف صوصخ

 ۔ هقرياف تورابو یحور رداشن «جاز «هلچرهک جاق
 رصهو ندقوماب هدرعم دبعص . ردراو هدیس

 هرلیاب وک ندکو هدمح کیا رهو د ەد

 .رونلوا حسن هرئاسو ملک هلرلابعو رازب اب صوصخ
 رلشاش كا ضعب هلرهزوق ناتلوا باج ندماش

 یرالوک نوران یداو و نوراق ةکر .میلسای ید

2۰۳۹۹ 

 هدهردنکساو هرهاق :ردیلةس ابط یلیخ هد یر رک

 چاق رب صوصخ هنجارخا غاب هلوص هانو لک

 یس برایت تالماعم هللاع راطقا راسو دنهو ابوروآ ۱

 نداروا «بول ردنوک یسهعتما اوروآ هلیس هیعانص

 «یرینیآوص «یدنهرع «یزو نوتلآ «یشید لیف |

 ۴ ر ص م

 | هجا ینج رب كرلن و «بول | راریصح لتیلک ندنرازاس
 هللا تیمرکو هلغوط ندنروماچ كلا . ردلوبقمو
 ۰ هدنفرط ره كرصم رايش لئام اکوو پوک «قتسد

 شموروق هدشنوک قح .ریلیناللوق یقوچ «بولیای

 ۲ دام هتموکح «هناخ رم دو هناذمکو د جاقرب هلا هقراف

 ۱ بارشندموزوا .یسهقرباف ماج کیا ب «هناخشوطرب
 یجارخا ونرپ- ساو قار یخد ندهرود هلبا امرخ و

 ندنرلاوکهلزنمو مویف .ردص وصخ هنرن ابتسرخ طبق
 هرومالاصو یلدوروق كرلقيلاب نانلوا جارخا

 رب ردیا لاغشا یاها رادقم ل جا یتلدنا

 . میانص یلجادر دلا ىخد قاب جوف . ردتعنص
 .ردند هلجم

 ندفرطرب «بولوا كاشیا تب ینراج كرصم
 یغد ندفرطرو هلا یطسو یاقرفآو هنادوس

 تالومعمو هبعرز تاللوصح هنادوس ۰ ردراو

 هود «غمض «یرلتسوو یرد هرئاسو نالبت «هود

 .ریلل دبا بلج هراسو نورطن ؛باش «ییو یشوق

 یخد هلیسهطساو لو هلرلناوراک ینراج نادوس

 : یر هجحلشاب كننام ارخا ندیک هابوروآ .رونلوا ارحا

 نافوص «هریخذ «هلق «رکش «یمخت قوماپ «قوماپ
 .وکذ م داوم نانلرا بلحج ندنادوس هلا هراسو

 باسح لخاد یادوروم نادوس .ردئراع ندهر

 ارم ندننالوصحم یدنکزکاای كرصم «نیزشلوا
 .۱۳ ففاجارخا نالوا هبهیناثع كلاع و هبابوروآ
 یولم ٩۲ تو «بولوا برف هنساریلرص« نوبل.

E Not 
 هرخذ ی۰ ۰۰۰ «هلقب قوام

 ۰ رک

 گر هلک ندایوروآ و هایوررآ نداروا براک هرصم
 د ترام نالوا ندداوم نالرا جارخا هادوس

 یثراف هاجارخا قلاریل نویلم ۱۳ . ردمیم كب
 رصع نولم ۸ ! تالاخدا ینیدلآ ندایوروآ كرصم
 .ادقم یلیخرب كلوب هکوبلاح ؛رویغا زواج یتسارل

 هردکهنادوس «قرهدارا جارخا هنب ندرصم هدیر



 د ص م
 چوا ندناقبح ها نریک هنس رې هرصه هلمج و ون

 «هلغلوا هدایز ارل نویلم

 هک دنک ھار كنيلاها و یهبیام تور قرف و

 یمنکیو بر دن کسا یمظعا مسق ترا .ردهدقمزت رآ

 ندنر هلکسا دیمس تروو دیشرو طایمد هدهجرد

 یطخ لو ریمد رر ههرهاف ندرهلکسار» ۰بولوا
 هفرطره هدناکش غآ .دالفس رصم «یک ینیدنلو

 سار لبن طخ كوس ندهزهاق .ردراو یراهبعش

 دیدع ردق هنب راب راقو دل رم دیعص ؛ گر هدیا بیقعل

 ههرتمولیک ۲۰ ۳ یعولوا هنس چوا . ردشغل وا
 هئافس ریس كل هل رطخ لو رم د ول نالوا غلاب

 - اد تراجت هدرعم یرللودحو ارم نالوا اص

 ییساری دنا هرل هلکسا تل هی را تاللوصحم و ین هملخ

 هبا پوروا هسیا یلودج شیوس .رولدیا ليسن
 كوب ر نانلوا ارحا :pO ةر هللارتسوآ و اش

 هرع« هتبلا ید ندنو «بولوا یرم تنراج
 . ردیآ بار هدناف

 شب ترد هکلب و.ترو

 «بویلوارشتنم هلیقیال زونه هدرصم فراعم

 قهزا بو وفوا تا ینوجح دارلمدآ یللاح هنر زا

 هلو ارق رثکا .راییلبب قموقوا زکلای یسیضمبو
 - اش هدرلنو «پولوا هرزوا دق زرط یالشکب

 ؛راردبا ظفح قرهزاب هراهحول یعرک نآ رق نادرک
 .رلرن رکواقمزاب بو وقرا رادقم رب هلبا هطساو وو

 ضرقنم هدنرلفرط راس كیهیمالسا كلاع «اذهعم

 مولا هدرعم سرادم نانلو هدلاحرب یلدتم كو

 .ردهډک 2ا هظف اع ین رلااح کشا ردق هه هحرد رپ

 عماجیزکسس كنلجو یکوہب كا كنەبرصم سرادم

 نوا سردم زوا* ی ۲۰۰ هدنو «بولوا رهزا
aCههد دج قراعم .راردا مواع ما هب هبلط بب رق  

 ندننامز موح ص اشاپ ىلع دم ات هدرصم  هعاک

 هدهرهاق «بونالشاب هکكرو تیما هنونفو مولع

 هنبرکسءیراوس «هرلیجشوط «هلیبتکمهبررح رب لمکم
 نون «رلبتکم صوصخ + ,هب رکسع فونص راسو
 «هیضایرمولع « هل ابق نف «هرطس نف .هیحارحو هیبط

 و هب رصم ةت ا میام «قوقح

 هبهیا-تباو هیدشر بتاکم «یرابتکم هراس
 هدهبردنکتسا «نیللا راد ص وصخ هک. ر د شیت

 كرکو هدهبردنکساو هرهاق كرک «یتکم هبرح

 هب دادعا باکم ددهتم هدنرازک e تبر, دم

 ر ص ۳ ۰:۹۲

 هشادتنا باکم ید هدرلیوک كور هليا هدشرو

 هقیتسناتسارب نالوا لوا هنس ۲۰ ندنو . .ردشاجآ

 ندنف رط تهوکخ هدره« هدروک ذم خیرات ور

 بناکم نانلوا هرادا هلیتفرع« قیردم فراعم و

 تن هیلاع باکم زکاا «بولرا هدنددع ۰

 ۰ یدرویلوا غاب هنیددعمع ۲۳ یاد راس

 راو شکم ۷۰ یځد هدنسهرادا تحت دكرینجا

 ٩۰ ۰۰۰ هدیادرکاش كراکم نوت . یدا

 كراددعوب یرب ندتتو وا .یدرولوا غلاب هب یثک
 هاا ردو د هدف لانه فا
 یملوایرکك پ هجران السم صوص الع كن رابتكم
 ماود هتاکم هدروک ذم خرات «بولوا شتاب یاح

 هی هلسم ريغ تاماچ یسهلج كټابلاط ۳۰۱۸ ندیا

 صوصخ «هلاح تودخ هدهرهاق .یدنا بوسنم

 مماوج کا «یکیتیدنلوب هزاهتکرب لمکمو كوس
 .ردراو یخد رز هناضتک ددعتم طال رم «هضرش

 هلراهتزغو راب اتک یلیخرب «بولوا ددمتم یراهعیاعم
 زونه كفرامم «هدهسرواوارشن راهلاسر توقوم

 كنخرامم را آ یک و « ندنسم هما مت هلی ال

 نسح یناموبطم رصم هک ردیللوا ا

 ؛ردهدنروص رب كج هيم هديا نون یبابرا تعیبط

 هب یریم قح .ردهدکم هل ر وکی رت هن وکر هجن ابط نفو
 رکن هعفات و همهم راثآ قوح كب امدقم «بولوا دام

 . ردهدسدن یخد ی-ههبطم قالوب نالوا شع

 رانا رم هدق ال وا «هناخدصر رب هدنحراخ تاب هرهاق

 قیعج هیفارذجرب «هزوم رب لمکم ص وصخ هنس هقیتع
 .ردراو یخد هلک تام اتو

 --. یراهذم و ناسل و تسنح «یسلاها

 «هقدترآ یتروم4 كرصء هدنسهاس هرادا نسح

 .هلوا لوتع بم یسااه» «هعق دنل وا تامر هتلادعو

 جرات ۱۸۸۳۲ ۰ بواوا ۳ هللروص رب ق>ح

 ٤۰ ۰ ۷۷۹ ٩ هدشتساتسانانلوا ارجاهدنسپ دالبم

 هدنسهدالیم ةنس ۱۸۹۷ «نکیا
 یک ٦۰٤ ٩ ۲۲۲ هدقیتسناتسا نانلوا ارجا

 هوس ۳ ه دنف رظ هدس ۱ ۵ هلوحو و هک «شفل و

 هدنس هجر د نصل كرناس راد «بوت رآ یلاهابرق

 شرو ۳

 هدهتس ۳۰ هدلاح و .ردشلو عوفو دیازت رب

 *یاما هد ۱۸۷۲ !رویلیشالک ۲ جهدنا فعاضت
  9 oeهد ۱۸۵ ۵ و ۰۰۰ ۲۱۲ ۶ رصم
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 و هرهاق ۰ ردرع ی.هلج هسیا كرلبودب ندیا | هدنرخاوا یدالیمقباسنرق .یدیا ترابع ندیشک
 اکو تمنص هلیسیااها دارلرهش كوب یکهردنکسا | .یدرونلوا نیم هدن هدار ۰ ۰ ۳ 4

 ۱۳2 فرم. یخ
 ناسا و ملسم یبیلاها نوتب ن اه «بولوا قکام

 ابسن ی هل كنسیلاها اذهمم .راردماکتم هلبا یبرع

 یکیآ هلبراسسا حالفو برع «بویلوا برع فرص
 لقا ك هب«ومع *یلاها رل الف .رررتنم مق كوس

 كچوکو هدرلبوک «بودیا لیکشت ینعبر چوا
 یسیاک مس كنبلاها ناشاضوا هلتعارز هدرل هبصق
 . ردحالف

 ۸ مسا مو ی ص

 . ریلاللوق هلیسانعم هص وصخ تیسلج

 و هجایس «هدرلهسیا ملکتم هلبا برص ناسل راحالف
 هنموف طبق «بولوا یلقرف قوج ندراب رع هجقالخا

 درب رصم یکتا ران و هلع ءات .رارداشم اهد

 هدنلوخد كمالسا ندو هدف كلتكام هلب دافحا

 و طالتخا كندالوا رلحماف نلک ندبرعلا ةر زج

 یاق طبق هدنررامط «بولوا دلوت« ندنجازتما

 ییعناسل هلذوفت بهذمو لک اه «هدهسا هدایز

 ینرلناسل یدنک هدنفرظتدم زآ «بولاچ هبلغ

 ترهه ندهرکص .ردرلشعثلبرع هلشومارفو كرت
 رظن هرلحالف لئابق نلک ندرءل اةرب زج در هدیا

 «ندنرلکدعا لزنت هفعشیراق هرلنوم .بوقاب هلریقح

 هلب را هیخ هرزوا یرلهعدقتفلا نامز یلیخرب رنو
 هلتعارز «بوشلرب یرلفاطرب تیاهنو ؛شعثالوط
 ندنرللاح یکسا یغدرلن وب «هدهسراشمالداب هلاغتشا

 و هود هدشناب یرهلرا « بویم زاو نوتب سب
 هدشناب یراهاخ و ؛شا هظفاع یخ د ی رلقارصبق

 هج ینسوقوق برح هله «بوروق ریداچ یغد
 .ریک هنیراشاب یرلهیفتک «هنبرلترص یبرلطشم ناه
 «بولآ هنبرللا ینرلقارزبمو هنعاشوقیغ رلعلق «هکم
 داران و ۰ رارونلوت رضاح هخمالریف هنترص كيا
 هدنفرط غاص ال "یداو هدرعم دیعص یغوچ

 هسیایران ایاشاب هدنلاح یودب نوتبسب .راردنک اس
 .رارونل » هدرلحاو ابو «ریشالوط هدنرابداو كرللوچ
 بونج كرللوج هدنسهرآ رجارح هلا لب *یداو
 .هقشب یک رلیل هیون هلمسا (هدیابع) لئابق یهدنتهج

 ۔ابع ندنلئابق برع راکه دنف رط لامشو موئر هج

 ا یکه دنتهج ب رغ كل *یداو .ردتر

 ہ دہ رع ناسل ىجا حالف ردق ره

 0 هدهسلا كعد »

 « هقشح

Kr ALD 

  هرلحالف .ردیرع یغوچ یخدكرلنالوا لوذشم هلتر
 كالامهاضعا سانتو تسردنتو یربا رلا وب «هعنلک

 ینبدلوالزوک هجتدلرا یرلن,داق هله «بولوا رلمدآ
 7 کاح مرم: یر ندرلهنس هج راک رابلل وز «هدلاح
 كر هل دیا یغاریوط ندنفرط ما ماوقا نالوا

 هلیرظن ناو عون رب صوص هکلسب ین هتشپ
 تنع«ندنرلق دشدل آ هکهروک تراقح امماد «یر هلیقاب

 زآ هدنرامط «بودیا باغ نوتپسب ییسح سفن
 لاذتهدایز كب «هدلا یغیدلوا یخد یناق برع قوج
  هدراهبراتن ۲ هلجابریق ردق هبهعلک هتنو نیو ؛شعا

 ندهرشب تداهسو تحار ر عون ره ؛قرهلب رب دشیلاج

 هکوبلاح ۰ ردرلششبل ۲ هقماشاب قرلوا مورحم
 رامدآ لسومان كو ناقشیلاچ « کذ یریدنک
 ۱ ییا ندنوب رلهراعب «ندنرلقدلوا
 یهدیقو راف باک تفالخ كه رصم ةطخ - رلب دیا

 ۱3 ۳ طا مت ها اما هد
 هرب هرات دیا ادتها هدمب كرکو رلن ون ك رک «بودیا

 ؟ اش لیکشت یرلحالنحورشم هجورب «قرهشیراق
 هدقلن اتسرخ یخد یم رب كیهعدق «یاها و

 كرلنالسم «بولاق هدتيلقا رلنو «هدهسراشعا تابث
 هظفام ینرلعدق ناسا «ندنرلفداخای هدنسهتروا

 «هدلاحیراندشینوف هګرع هدنرلایو ؛ رلشمهمهدیا

 رثا هاظفاحمینا-ل طبق هدنرلبتکمو اسی زکلاب
 فنون نالوا فورعم هلیعسا ( طبق ) مویلا .رد

 بهذمرب نانید ( هسوقمی ) كفل ایتسرخ هک «یلاها
 . ندرلحالف هجقالخاو ايس «راردنبدتم هلیصوصخ
  نایروک هدنرات | رلیرصم یکسا «بولوا زسقرف

 :راردهماشمهلیماع یخد هنیرلاکیهو مسر هع دق "لاها
 ۰ یرثک ۱ «بورمهلوا غلاب هويام مرابیو كران و

 ؛ رونل و هدنرلتهج مویفو دیعصو هدرا هص* و رهش

 هلرلشی یک قافارص و نارجزایو هلهیانص شمب و
 8 2: ا, نالوا لرصم لصا . رنک
 و تتناول «یورام «یتمرا «دژانرآ «مور هدرصم

 لاها نایتسرخ ردق ۱۵۰۰۰۰ یقرهلوا هراس
 « بونلو كرف یی ينجا ردق ۰ و
 هلاها . ردردق ۲۰۰۰۰ ی آ هدیراب دوم

 رب قرهلوا سکرج و دژانرآ .كارت هدنئب هبعالسا



Eهلتب رومأم هصاشاب رنو «بونلو یخدقاخ  
 هدیراقوب كنيلاها هلهجو وب .رارنک هلک الما ايو
 ی۰۰٠۷ ۰۰۰ زکلاب ندنعومرادقم نانلوا رک ذ

 « بولوا یوسوم ی ۳۲۰۰۰۰ و ناتسرخ

 .ردینسو لدم الما یس ۷
 «بولوا ملک تم هلا یبرعناسل یل اها ةفاک هدرصه

 ردق یکكرعلاةر زج ییرع نلینابوس هدنکام وب

 اهد ندنسهمرع برغم و ماش « هد هسلکد میس

 فرح (ج) زکآای .ردبرغوط اهد یظفلتو بصف

 .راردنا حل یک یراف فاک ابو (غ)

 برق و هبصق و رهش « «یسهیکامو 0 فا رنج نایسقت

 مقنمهایلع رد هو یلفسرصم یر ن دیکسارص ۰ - .یرل
 بيرق هلحاوسو ندنس هیلاد كلن یلفسرصم «بولوا
 ندلح یکیدتا بعشت كلن الع رصم و «ندنرلرب
 ترابعندرلرب نالوا ردق ه هلالش یجب یهدناوسا

 هنوق یغاش | كلناباع رصم هدننامز هسااطب . یدیا
 هحوا هبرصم ةطخ < پول, رب و ا یطسو رعم

 ینمان (ديعص) هبايلع رصم رلبرع .یدشفلوا مست

 نما ( یتاطسو ) هنمسقیغاشآ یخد رنو «بوریو
 هعدق میسقت نالوا هب یکی ا هداز كا «هدهسرارر و

 دیعص و ( یرحهجو ) هالفسرصم «بودیا تیاعر
 هلت ایس زرد دا ا

 و «هدهسیا شما ریغت هروک هنامز « هخلک هنس
 .ردقو فلختقوج هدنرلعسا كنما-قا و ,دناوسغت

 ریشه ها تیریدم ۱6 رسم هل یکی
 داران و . ردك ندقاظفاع د نالواترابع ندر

 هحورب یرازکمو یر «یطس هحاسم هلیسیفاسا

 : اا

 ) ی رجهجو ( یلفسرصم

 ك ن  TNر نر 2۳۹۹

 مویفلا ةيدم ۴۳۷۰۹۷ ۷ [۱] مویف
 هزیح ۳۹۸۹۰۸۸۸ ۹07 هزیج

 اینم ۵۲۸5۹ ۰ ۰۰ اینم

 جاهوس اه 0 ۹ اجرح
 انق ۷۰۵۰۸۱ ۰. ۱ 6۰ انق
 انا ۱۳۰۵۸۰ ۸۲ انسا

 راقاطف ام

 هرهاق ._ ۱3 هرهاق
 هی ردنکسا ۳1۹ 1۷¥ ۱۸۰ هي ردنکسا

 طایمد :۳ ۷ ۱۲ هرطعو طابمد

 ت ۳۱۳۰ 1۳ دسر
 شیوس ۱۸۰2۸ ۲۸ شاو
 شیرع ۱۹۹۲۳ ی شد رع

 دىصق .VV دست دیصق

 جت ۳ ۰ ° یاو هویس

 TADA ٩۰۰۳۲۳  رصم ًاعج

 هیاضف جاق رب هلیمسا ( زکرص ) تبرردم ره
 یواح كتر دمر هلیسوماسا كرلن وب «بولوا مسقنم

 هجور یرارادقم كره رقو هبصقو رهش یغیدلوا
 : ا

 هیرق هبصقو رهش تیریده

 ۲۲ ه رب

 3¥ ۱۱ و مش

CTY هہاھق د ٤ 

AE ۸ هسب رف 

 ارش زرالا دالب
 ًابغ زرالا دالب
 سلرملا ملقا

 یزکںح سوفن هرتمولیکمیرح . تیریدم

 روهنمد ANE Ae CENE هریک
 قیزاقز ۷:۷ ۳۱۵ ۰ 6 هیقرش

 هروصنم VY ۱۹۸ ۱۳/۶ هبلهقد

 اطنط ۹۷۸ ۲ هیرغ

 اهن ۲۳۷۱ ۰ ۲۲ هب ولق

 .م وکلا نیبش ۸3۶ ۲ ۵ هیفوثم

 ) لبق هجو ) دیعص
 طوس Vo Forte [۱] طوبس

 كوش اک 6 ۳۱۳۷ NIN فیوس ی

 . ریارب هلیراحاو هلخادو هجراخ []

E ۱۹ 

 . ریارب هللراحاو هرفارفو هیرحم [۱]

 یربش
 بوياق
 خوط



 هیفونم

 ۸۷ ۲ (دودح) انسا

۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۱ 

۱ 
۱ 
STEEN No 

 و هرهاق یرارپش كو كلا تن ههرصم هلطح

 ینو هداز ناقلکم رک «بواوا هبردنکسا

 هجورب یرلسوف رادقم و یرلهروبعم نالوا

 : زدیم

 PV >° طومس | ۰ هرها5

 ۳۷۰۰۰ ةريبكلا هل | ۷ هب ردنکسا
 ۳۰ ۳۰۰ هدوصنم }0 ۰. اطتط

 ۹ ۰. مویفلا ةتدمآ ۶۳ ۷ طایمد

 ۳۱۲۱۰۰ روهنندآ ۰ قیزافز

 °1۰ مخا | ۰ دیعس تروي

 -رهش دوس نانلوا هرادا هدننروص یقالتفاحم

 ۶ نم ۶ ۳۰۰

 | رنو ۱۱ الابهجورب یراهبصفو رهش هقشب ندنرل
 هردهدنددع ۳۳ هدیرلحاو و

 ا دوت «یسرادا لوسا
 « بولوا ندنسهمقم ءازحا هتلنهنافع تود رصم
 ر روللوا هرادا هدهزاتم تروصو هلعمات تبودخ

 هدنس هلالس كم وح سم اعا لعدم تو دخ .ردتلایا

 ههیئنس تنطلس .دبا لاقتنا هدالوا رک ا ندردب

 و كرک هلا هيډنجا لودو ؛رریو کررو رب عوطقم
 .اظو هضارقتسا دقع ؛هنیدقع یرهدهامم تراجم

 ندرظا ۰ و دخ هردراو رلنواو راد ةنمضو تام

 بصن ییدنک ینساضعا «هلنار دم تثیه رب تک

 ساجر ينم ندیلاهاو هلتروشم سلجم ر ییدتنا

 ر, ندیلام باب تاج ۰ ردبا تکام *برادا هلاوت
 ندهدعرش کاخ روا دنا« رسیهوق هداعلاقوف

 تراجتو یس«طاتخم کام ناناو یخدیاپوروآ هقشب
 .ردراو یراهمکح

 نویلم ۱۰ یتههونس فراعهو تادراو

 .دوب هریخا هنس «بولوا هدنراهدار یساریل رصم
 ردفارل ۰

 روسکنویلم ۱۰ یسهجراخ نود .یدیا هلضف

 ضارقتسایلاریل ۱۵۰ ۰۰۰ «بولوایماریل زیلکنا
 یونک ۸ ۰.۰ یرکسع ؛ردراو یخد یساخاد

 رکیدو نیسردمو هبلط «بولوا طورشم هلکم همک

 ندنشاب یعرکی یلرص۰ ره هقشب ندرلانثتسا ضعب
 هدهرګ ابو هيرب هنس ٩ و ؛ریلیاص رکسع ًارابتعا
 هک غم هنس ه و فیدر هنس ه « هیماظن

 ص . ودزوج هکغا كرکسع هنس ۱۰ امج

 «ناطباض و اما 16 یسهرکسع ءموق هدنامز

 ۱۳۰۰ « باکو ا ۷۱۲ «دارفا ۱۳ ۵

 و ۰ ا ۳۳۱۰ «هود ۱۷۰۰ هرکس

 . ردنرابع ندهراسو

 O ندنفراصم یادراو ۵ لس هح

 رپ « تأی رب یسهبرحم *هوق
EALندنوروق رب و نیتقرف ر « روزآورت ه  

 تک یخد یررواو یودخ توب .ردترابع

 .روناواقاحجلا هانود هدتحاح نی «بولوا دام

 « بولوا ترابع ندیشک ۱۳۳۲ یسهطباض هموق

 و لرپ رایکهدنلودج شیوسو هبردنکساو هرهاق

 فرص رل یکه درلفرط راس و طلتخ ندیلاپوروآ
 یخد هدننافس رومأم هنسهظفام لحاوس . ردیلرب

 .روینلو یرظ هر ۱۰۰۰ هللا طیاض ۰



 ر ص م

 ۸۰ یادراو هدهریخا هنس كنلودج شیوس

 هقنارف روسک نویلم ه٥ ینراصمو روک نویلم
 هدافتسا ردق قنارف نویلم ۲۰ ۰ بولوا غلاب

 .ردعش وا
 ك یخ رات كرصم داو یس هرات لاوحا

 کسا كلا نالوا مولعم «بوقیج ردقهرانامز یکسا

 نداسع دالیم یرادتکک

 گان رادمگحتاذوب هکوبلاح ؛رد( سنم ) نالوا

 ابیرقن ندنو هکر ویلوا كعد .یدیلکد یسیجنرب
 هرادا هلاهمظتنم تموکحر رصم لوا هئس ۰

 .یدیاكلام هت رومعمو تب رضح هدهحرد قحهئلوا

 هدنفرط تسوا تاهرهاق ییدعتهلا یوم رادمکح

 .یدشقا ذاخنا تفّیاپو «سپسأت ییرهش (فنم)
 یرادمکع نارا كرصم ًارابتعا ندننامز كموقرح
 لبق نبی هنامز یتیدنلوا طبض ندنفرط ورنضل

 هدنفرظ هنس ۳۰۰ كدهنخ رات ۰۲۵ دالبلا

 كرلنو « بولک هلالس ۲ هلیمات هنعارف هدرصم

 یرلفورعم كلا «هدهسیا لکد مولعم هلیماع یلاوحا

 . ردیسیجنزکس نوا و ییخکیا نوا هایسیجتدرد
 یرلقدای یرانآ كنیرانوعرف هلالس یجدرد
 هسا هلالس یجکیا نوا . ردترابع ندمارها

 كدهنرلخرا ۲۱۰۰ ند ۰ اخت دالمل البق

 ندنوعرف ۸ شمروس ردق هنس ۰

 هدنبرق فنم ؛طبض یخد ییبو رللوب . ردېکرص
 (سیروم) سوصخ هكا عج ینهایم هلضف كلين
 ( تریبال ) « رفح لوکر یمنص مساو تپ هلیمسا
 یارس ر بیرغ شوشم كب یرالوب نانلوا ریبعت
 .ردرلشا كرت راثآ رئاسو هبنبا هنو ؛شعا انب

 لامش كيرعلا ةربزج «هرکص ندهلالس یجمدب نوا
 یرصم «بولک موق رب یودب ندهتلامم یکه دنتهج
 : ردرلشمروس مکح ردقهنس ۲۵۰ «هلطض

 « نابوچ » ین (سوسکه) هجرلپرهم یکسا رنو
 هرصم هدننامز كرلن و كلما رسا نب .راردف و رعم هلمسا

 ۲۰:۰ دالبلالبق .ردنونظم یرلقدلوا شما لاقتنا

 « هلجارخاو درط یرلسوسکه رلیرصم هدنراخشرات
 یجنزکس نوا « كرهدیا ابحا ینتموکح هنعارف

 یعچوا كهلالس و .ردرلشمعا لیکشت ییهلالس

 «هلزواجت هیایسآ (سمطوت) یجنرب نالوا یرادمکح
 | هول هداشرفآ و ی «ییهریزج «یبکینف «یاش

 ۱ شماشاب لواهس ۰

 2 ص ۴ و

 لیکشتتود رب قالراپكم «كرهدیا طبض یشبحو

 (نومایمسسمار) هرکص هنس ۲۵۰ ۰ یکییدتبا
 ( سیرتسوزس ) هجئانون نیخروم هک «نوعرف مان
 «هلبا عیسون یلاحوتفاهد هجردرب «ردرومش# هلیسا
 قام لا هرصم ىنلحاوس اقیرف  نالوا ردق هدنلاباپ

 راس كرصم هلبرلعدق رهش ( هبیط ) و ( فنم) و
 هعنص« راثآ و هیسج ها قوج هم یخد هدنرلتهح

 یجنزوقط زواو یز کس نوا وبشا .ردشللا سی
 ٌةجردییروممو تکوشو توق كرصم هدننامزهلالس
 فراءموعیانصو تراجتو تعارز «بوراو هاوصق
 راس و یرامعمنف «تیه «هسدنه صوصایعو

 همرک هدرلنامز وا رصم و ؛شعا قرت یبیخ مولع
 . یدبا شیک هنمکح یسهطقن ندم كا كرا
 كلام یهداقیرفآ و ایسا هدننامز هلالس یحمرکی

 رصم سفن زکلاپ بوقیچ ندلا ندیکی هطوبضم
 شک وط زوم هب یل دت یرومعمو توقال رصمو ؛ شلاق

 رکن اهج هدننامز هژالس ىجا رک تا .یدیا

 2۰ الات( سیم ) فو ورضک به
 ریو ؛ شا طبط یرصم قوس کک دشا
 وصخم تاماظنو هبلخاد هرادا «بودیا نیت لاو

 كنتم وکح نارا «هدهسیا شمه هلخادم هن را هص

 مایق هعفد چ وا ریرصم هدننامز تدم ییدروس
 ندیکیرابنارالوا هنس ۳۵ ٤ نددالیم «ندن رلکدتا

 2 یدرلعلآ هلآ هم رهق ءےراذا «هلط ضط یرصم

 “ورخ ردنکسا دوس هدنخرا ۷۲ داللالبق

 توعدسیدن؟ «هلرلوزرا یدنک رلیرص «هدنچ

 هردنکسا «بولوا لخاد هرصم برح الب هک ا

 ندردنکسا: . یدشعا شام یخد ی رهش

 هنسهصح كسویاطب ندنرارادرس كيوب رصم کس

 مکح هنس ۳۰۰ هدرصم ین تو «بوشود

 درلساتو رصمهدننامز كرلن و ردق هنرهو ؛ شهروس

 « هدهسیا شقل و هدنتح یذوفن فی همسان تیئدمو

 .هلمقالخاو نیا و بهذم كرلیرصم کما هسلاطب

 کسا هج هرصم ًةطخ «بودیا تیار یخد هنر
 هنس ۵۰ نددالیم . یدرلشعا هداما یرومعم

 هدننامزكرن و «بودیا طیصیرصم رللامور لوا

 .روطاریعا قرش هله و ؛شعنوط زوب هیدن ندیکی
 «ندکدشودهنسهص> یرارهبق هینیطنطسق ینمی هنغل
 ندکدنالوخد ید قلن ا.ةسرخ ندیا روهظ کو



 با

 ۰ ولو یادیم هیبهذسم تام زانم رصم ؛درکدح

 یرلبهذم هببوتمیو سو رآ یراق داوا عبات كرلبرصم
 هلرلب رصم هلتب-انم وب «ندنفیدلوا دودم هحرلمور

 تموصخو ترفانم هدنسهرآ یرروطاربعا مور
 هدننسهرآ تاقا وب هبرصم ٌهطخ و ؛شعرآ

 .یدبا شا یلدن قوچ
 .هرهاق کیدمشیرارهث كوس دكا كد ردم

 ا درعص هلبا ( فنم ) یهدنبونج ی

 نالوا شال و هدلم ناد ترک مولا هدنب وذج

 یراتف, اب تعارف «بولوا یرارهش ( هبیط )

 یکسا هتشب ندرهش میظع یکیا وب نالوا شفلوت
 هقشب هدننامز هسلاطب و هقشب هدننامز رلب رعم

 راو یرهبصفو رهش قوچ كب نانلوا دا هلرلعسا
 اطا ئ رع اوس دلآ هرکص ندردنکسا ۰ یدیا

 :.سوتوم قاپ كنهسل
 «هونیسرآ ؛سیلویویله «سیاس «سولتم «سینت
 .ونال « سیال وطب «هلسبیه «سبل و وقيل «هئونیتن ۲
 -رهش روهشم كلا هراسو ( ناوسا ) هنابس «سیلو
 هدنامز یدنک تودورهنیخ رولاوا .یدیا ندنرل

 یرکبهدرصم لوا نرف ترد نداسیع دالیم ینعی
 .رودناناس قفیدنلو هبصقو رهش كرب

 هلا رب تاوامع و ضراقلاخ دلرلب رصم ا

 دوبعم و «هدهسیدبا راو یراداقتعا هی ونعم
 یخد هنسیلجت هدنتروص ناویحو ناسنا كوم
 ۰ بوراقبح رلثملثت ماط رب ندنو «هلغلوا دقتعم

 هدننروص نانا یلشاب ناویحو ناویح یلشاب ناسنا

 سعتو هرادوبعم موهوم قوچرب یراکدتا ریوصت
 . یدرلردبا تدابع یخد هارایسو رقو

 ۰ یدیا هیردنکشا هسا

 ره, نه

 قشیراق كب «هلغلوا یرآ هدیرادوبعم كل ەبصقو
 هبانک ندرق و سعش . یدیا راو یرلبهذم رب
 ( ستوط ) هلا ( سیر, زوا 5 ( سیزبا ) نالوا

 كلا كننرادوبعم افوب یراکدتیا ريبعت ( سيبآ ) و
 تولادم كحور و هضدانت . یدیا یرروپشم

 ثكنرواوا یساینغا «نوجرلفدناتا هنئدوع همسج

 او یو «كرهدیا ل طر یربهزانح

 یرلکدنیاهثرمت هلوجو وب كنبرلرادمکع و «هرابادرس
 توهنجا تینا مسج یرلکدیدمارها یرلایموم
 | تیئایفایشک ایران آ کساكرلب رصمکسا .یدراردیا

 «ندرلنصو رلاکبه ا لومعم ندنشاط رفروایو هبلاراشم هد ۲ !یدمعا شما قارش هرهاقو |

TY ۲ر 
 ۱و راک ناند هلسم ؛ندهشا آو مسج هن

 LS یلهشوک ترد راط یتسوا هعشبنک یل آ
 « بولوا ترایع ندرا ۲ یکو راسو ندرلشاط

 كو وا صوصخا یلعو هلتهنص و تراهم كوب
 لوقع رب ییفر هرارب کو هلال آ ؛واسق

 وب نکل ۰ ردیاب ءلرلخاط مسج هرابکی نالوا
 اچ هبلغا تاویل رضا هلتماسج هدنسهلج كراآ
 تفاطلر تفارظ یهدهبانو ° هعدق رایآ «بول

 .یدباراو یطخ عون کا كرابرصم یکسا .ردقو

 نالوا صوصخم ههیاحور ءاسژر ی"ارقو ربرحت

 كوکح هد هقاب ران ۲ رثک هک «یطخ ( فیلفوریم )
 تاناویح ماطر رانوط رب تراشا و نمر «بولوا

 هموحع و ؛یدبا ترابع ندنراسر هنلتخم داوم راسو
 ذوخًأمندنطخ هکینف هک( یطبق طخ ) نالوا لام
 ۱9 اتم اق وچ ها ناتو طخ «بواوا

 هنسزویشب یجب آ هدرعم یرود قتنایتسرخ
 « بودیا ماود هدکلرب هلتیارخ و یفدن رو ردق

 ندنرروطاریعا مور « رلیرعم هدمالسا روهظ
 - رتسوک لیم همالسا بناج «ندنراقدلوا رازی
 ۱۳ ی ره ترضح هلع ءاناو ؛ رام

 نب ور هدیرجهلاس ىج ۱۷ هدنامز (هضر)
 قم رابرصم هدنلوخد هرصم هلنیلسم رکسع صاجلا

 ضرع ًاعوط یینعب «بویما رارصا قوچ هدتمو
 حف هیرصم ةطخ نون لالو لاکو ؛شعا تعاطا
 ؛ شلنا لوبق یمالسا ند یلاها رثک ۱ «قرهنلوا

 هشب راقهلرلب رع ندا ترعه ندرعلا ةریزح رلنو و
 رصه . ردرل شعب رع هدنف رظ تدم زآ ۰ قر

 هب هيس ابع ءافلخ هدعبو هبهوما كولمو ندشار ءاذاخ

 « هرکص ندقدنلوا هرادا هدنتروص تایا ر بات

 نالولاو ندندناج هبسابع تفالخ هدنخرات ۲۵ ٤

 شب «هلکعِا لیوح هتراما یبالو نولوط نب دجا
 دهرات ۲۹۱ یسهلالس نالوا کرم ندیشک

 هرادا هلیتفرعم رلبلاو هب هدمبو ؛شمروس مکح
 (دیشخا) نالوا رصم *یلاو هدنخش رات ۳۲۱ «بوئلوا

 لاک شب « بودی لیکشتتراما ی کا ا

 ندکدروس مکح هنس ۷ N نالوا تو

 -ن دلزعم ندنویمطاف ندیا روهظ هدیرغم «هزکص

 ا لع اطا رهوجیرکعرس كل



KE STITT.سا  

Nh:ن م  

 یهرهاق « هلالاةنا هرصم ندهبدیم تان

 تایهیسابع ءافلخ ندهبطخ <« دارهدیا ذاختا تاب

 تفالخ هرزوا یهذم ییرشییدنک و « عفر یتمان

 .ردشع وقوا هبطخ هنمان یدنک هلذقل ون هدنساوعد

 «ماش «برغمو هدرصم كدهنخشرات ۵۱۷ نویمطاف

 هدنضارقنا كرنو «بوروس تموکع هدنعو زاجح
 بهذمیبوا نیدلا حالص روپم نالوا كلام هرصم

 .یدشعا هداما ینس هبطخ هیسأایع ادا ینسلها

 هنس ۲ هدن رلتهح نو ماغو رهم ید رل وا

 - انا تموکح هد 14٩ «هرکص ندکدروس مکح
 هلک غد ( هبرح كيلام ) و نانلو هدنماقم یراکب

 خیرات یخد رنو بوک هک ارتا نامالغ فورعم
 مکح هنس ۱۳۰ كدهنخرات ۷۸: ندروکذ م

 یدالواو نوالق یدلا فیس ندنرلجماو ؛شمروس
 كلام تموکح هدروک دم خیرات . ردرلشع | زی

 کەددادغب هدننامز كرلن و «بودیا لاقتناهبهسک ارج

 «هلکلر و ماتخ ندنفرط رال وفم هب هيس ابع تفالخ

 بوری هتفالخ ماقم هدرصم ینرب ندیسابع لسن
 «بودبا تفالخ امسا ىلسن كلونو ؛شعا تعيب
 كلام .ردشفل و هدنلا هسک ارج نامالغ تموکح
 .روس مکح هنس ۱۳۹ دكدهنخشرات ٩۲۳ هسک ارج
 ناخ ماس ناطلس زواب ناکقنج «هرکص ندکد
 هدنندوع ندنسهیظع تب رفظم نار دلاج یرلت رفح

 . ردشعا قالا ههساقع كلاع «هلبا 2 یرصم

 قلا 9 تب هینافع تلود رصم ارابتعا ندتقو وا

 هداروا  هلنتقو رووا هرادا

 هدایز رلیرکسع فنص رب هلیمسا ( كيلام ) یخد
 « بولازق درفت
 شلدیا لاها یرب ندتقو یلیخ رب «ندنرلتدلوا
 «بولیغارب لاطب نوتبسب یرادنولودح كلن نالوا
 نالوا شما هنیرلهدار نوبلم کیا رب هبرصم ةطخ

 دلرکسع یهداروا یتادراو و .ههشاعا یییاما
 ملس ناطلس . یدیلکد یناک هک ا لب اقت هن-هفولع

 نویلوا كوس هدنخرا ۱۲۱۳ هدنرود ثلاث ناخ

 هب رصم هطخ هنس چوآ «كرهدیا قوس رکسع هرصم

 هد ۱۲۱۰ «هرکص ندقدلاق هدنطبض دل زسنارف
 رر ده ؛ شا هادرتسا یرعم هناغع رکاسع

 ‹«ندنرلق دریترآ ینرلنایفط یسهفلاط كلام

 یرهدرکرس رکاسع نایردنوک هنسهیبرت كولنوب

 شمالشاب هتد رح هجا روز

tt E 

 رادتقا هیلاراشم «بوالو یخد ىلع دم هدننایم

 ةبتر و هنلآ هلا یبهبرصم "هرادا هلیسیعیبط
 ندقدلوا قفوم هزارحا یيايلاو رصم هلترازو

 دل رصم « هلرادشا هب هب دج تاحالصا اد کف

 تلایا رب یلوو ؛شعا ا یسهعدق تیروم#

 هتنادناخ یدنک یاباو «قرههوق هنلاح هزاتم

 طیضرار قوچرپ ییغوط هنتهج نادوسو «نیمأت
 هنتلابا رصم ه دعل . یدیا شما قالا ه رع# « هلنا

 رکا یخد تئارو «بولبرو یسیعسر مان تودخ
 .ردشلوا طورخم هدالوا

 یر ره كرل هلال مس نروس وک هدردم

 «ندنفیدل وا شلدیا رخ ه لمس ەرە تا یدنک

 یلودج نسهلالس اشاپ ىلع دم زکآاب هدقجاروش

 :زردیا انا هلحرد

 ۱۳۷۱ اشا ىلع دم

 ۲7٦١ یل ا 11 اشاب سابع

 ۱۳۷۱ ىلع دم نب میهارا نب اشاپ دیس

 ۱۳۸۰ مهار نب اشا لیعاعسا

 ۱۳۹۷ لیعاعسا ن اشاب قیفوت
 اشاب يج سابع رهم و دخ الاح

 ۱۳۰ قیفو ن

E Aو رک 0  
 گكموحم اشاپ ىلع دم «هتشب ندنسهزاتم تلایا

 « هیون یرلفدلوا شا حف كنندافحا و دالوا و

 نادوسنالوا ردق هنعبانم كلسنو نافدرک «روفراد

 هلیسهبیف لحاوس كرها رو هنیراتهج قرش
 ندم كيرعلا ةرزجو هنسهررزج هبش یفانس

 كن هرصم تودخ نوت ردنک اح ی هاتهح

 :؛ردس ا هحورپ یدلاها هلږس 4یتس هام

 سوفن هرتم و یکم برع

 ٩ 10: ۳۲۳ 6۵۰5۲۰ ۰ یاقشمو رصم سفن
 ۱ ۰ o ۸۶ ۰ هپ وت
 ۱۰. Ac <° A67 °0۰ یرصم نادوس

 ۲۱ ۵۵۵۳۲ ۲۲۷۱۳۰ ۰ هیرصم تیویدخ ًاعج

 یدهم لوا هنس جاقر, ندنو ردق 0

 یراتهج ډولو نادوس مدآ رب ندا روهظ هلیسا

 تموکح رب هدنادوس «یرهرآ ندهرصم *هرادا

 یرکاسع رصم «هدهسیا شعا لیکشت هلقتسم



 ط س۴

 .ردشمالشاب کا دادرتساو ن ناد کب یراتهج وا

 لاغشا ايلتبا یرلرپ ضعب .ندنلاوس رجا رح
 یخد لحا-س یدنتهج برعلا ةرزج و ؛ شما

 «قر هنل | هنتل | هبنامع *ءرادا هب ی ی رط ندی ضو

 .ردعفل وا قابلا هنالو زاعح هلیمان ی-اضق هحولا

 نه وا برخ نشارط ا
 ۱۹۰ كار و هدنغاهس | چ

 یاهتنم كن زفر وک ترس هدنسیی ونج قرش هرتمولیک
 رب كوك یزکم اضق هدر لعاسو هدف

 .ردطاح هلبرلجافآ امرخو نوتز «بولوا هبصق

 یرانف «بولوا ندنرهلکسا كلشبا كا ها ارط

 رلشیا هنازفو «ریشانب رلیک شمب « هلغلوا یخد
 هود و ۰ ردراو یرلناوراک

 اهد یفراج هیتفو .ردراو یلاجارخا لاوج ندنیو
 .یدبا كاشیا

 یک هلا ربصح و ملک

 ) Misra imبک 6

  | 2 0ك() حو لب ماح هروک هنتاور

 .وا دع یسالعا دج ككرل رصء یکسا «بولوا یلغوا
 وا هتک ۳۱۳۰۶ یو (مء) یسع دالبم روت

 ؛راز دنا نیم یفیدلوا شهروس تموکح هدرعم

 ك( سن٠ ) ندا اضتقا یلوا ندندافحا ه ولاح

 و تهوع هدرصم لوا هنس ۳۹۰۰ نددالبم

 هیهبرصم ةطخ رلیناربع کسا ۰ ردتبثم هلبراتآ کید
 یدرارر و یمان و یخد ۰

 تمعحارص هنسهدام « ىزا » ]

 [ ۰ هللروس ۱ یرصم
 دل مدنفا (ماص) ايالا ناطلس

 ۹ ور | نطصم
 ناطلم حفلا وا (-- ناطلس ) 1

 ۔وایدالوا ا نبات نت د ۱

 یسالاو نامهرف هدننابح كتردب 6 بول

 ؛شعا تافو هلدوعوم لحا هد ۷۸

 .ردشفل وا نفدو لقن هب هد ورب

 رک ا كناخ نایلس ناطلس ینوناق ۹
 هدنامز یردب «بولوا یدالوا ۱ ق

 .یدیا یرصتم هاما

 كنشک ترد ندنسارعش سرف 5

 ؛ ردبصاخحم ۱ ف 7

 هاش ندهبوفص كوام (- ازریم) یسیجرب
 كيا لصاعسا و یلغوا كندضام تایهط

 ید و

OTE ۳ AR 
 راسو توافهو تعاحت «بولوا یردارب فضائل 

 - یناعصم مالف دیس یولوم ) یبیهکیا ( -
 ندن- هبصق (ناودر ) ندننافاضم یهد هدناتسدنه

 هدنراخ را ۰ اش هناضف و « بولوا

 بصل هنکابتنم دراتکام ض»ب ندنفرط رازءاکنا

 :ردکز وا علطم وش .یدشغل وا

 رکهولج شتماق لاهن هک ید

 بیکش ز لد

 تشذک رظن زا
 تشذکر د رارق ز ناج دئام زاب

 :ر هک وات وش «بولوا ی ریعثکی سیمنچوا -
 اداپم ک کره هک من زا ریفب
 نم یراوخغرس سک ددادن

 وش «بولوا یلیلهد (-- ریم) ییجدرد -
 :ردکز وا یعابر

 زورو بش ماج تیدود ز هک نآ یا
 زورو بش ماغفو هآ اب وت اره بک

 یه شومارف مرطاخ ز هل كپ
 زورو بش عابز رب تسد ون مانززح

 عباد دارم ناطلس (- ما
 شلو ترهش هلیفل رارفح* هدنرود ف

 هاشداب یلالوط ندنلاوحا بار «بولوا مدآ رب

 4 هدنقح رص یامدن كېلاراشم

 .ردلوقنم رداو قوح

 ۱۳۱ 29 اهر كتت مک سازج هدراذخ ۱

 ۔ اھا ۱ تا 0 ینطصم

 ۱۳ 2 1ءرص یالحداروک نما رهش «هدلاح ینیدلوا یسبل
۳ 

e) ۸بالا  E 

 0 هم ناخ دج ۱ یدنفا ینطصم
 شلوا مالالا جش هعفد ییا هدنررود ناخ دجا

 زکیراص هده سور . ردیل هبسوط «بولوا ندالع

 یاق لا یوم «بودیا مع لیصحت ندهداز

 دومسلاولا هلدورو هتداعسرد هدمب .یدیشلوا

 «هلسرادمرود لوص الایلعو ؛شعا هدافتسا ندب دنفا

 هدنخرات ۱۰۱۰ «كرهدیا كولس هاضف قیرط

 یرکسیضاقلوطان آ هد ۱۰۱۱ «یسیضاق لوساتسا

 تج ماقم ةعفد هنس وا هنب «هرکص ندندلوا
 | روما یآ قجم یاآ نواو ؛شفلوا بصن ههیمالسا

 ۱۰۱ هو «دعاتتم هد ۳ «هرادالادمب یاوتف

 | یخد هعفد و « بولوا مانا ءيفم ا هدنخرات
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 هنس «هرکص ندقدنلوت هدیلام ماقم و یآ ترد

 نافصو لع .ردشما تافو ندنتط مجأوق هدهموقص
 «بولوا بوسنم هتفرطو فصتم هلتحامسو راقو و
 .ردراو ییاقیلهت هب هیس) ر دن تعگ ته

 ىلا »و « هداز كع » ] ۱ را

 - اص هنن رلهدام « هداز ی

 [. بروی تمج
 ناطاس ۸

 هدنرود 0 0 ۱ یدنفا ینطصم

 ندیلو «بولوا ندالع نک ه هبمالسا تخم ماقم

 يح قباس مالسالا خش « هلدورو هداعسرد

 « گرهدیا ڭولس هاضق قیرطو «مولع لیصح ندبدنفا

 -آ هد ۱۰:۳ «یسیضاق لوساتسا هدق ۰
 ندقدلوا یرکسیضاق یلبآ مور هد ۱۰۰۷و یلوط
 هلیقوس تناشاپ دم یلیریوک هرکص نوک نوا
 ثكمااراشم ردص یجنآو ؛شلوا مالسالا جش

 ییدتسبا نوعلتف هبناشاب نیسح لد یرادرس دیرک
 یخد هدناصوصخ ضمب رکید « بویمریو ییاوتف
 ن دنفبشم قتلبآ جم کیا یمرکی :هلکمتا تفلاخ هنیآر
 « قرهنلوا ین هرصمو «لزع هد ۱۰۹۹ هرکص
 یضفو م . ردشغا تافو هداروا هد ۰۲
 یصعت و تمه هنسارجا *یماع تب هبعرش ماکحاو
 ه « سیسأت لاکشا » و یحرش ه « رنک و ۰یدیا راو

 .ردراو یراهیشاح

  1[ eیدننا صمازربم «

 یه نقل  o ۱یدیه ی
 ». هلروس تەحارم هن رلهدام « هداز

TRنا و مدل یا | یدنقا ینطصم هداز یدنفا هللا  
 هب هیم السا شم دنسم هدنرود لوا ناخ دوم

 هدنرود یا ناخ ینطصم ناطلس «بولوا ندالعنکک

 هللا ضيف دیسلا نالوا شفلو مالسالا جش

 «بولک هايد هد ۰ . ردندندالوا كنیدنفا

 هد ۱۱۱۳ «هسرادم رود هدنتفشمنامز كنیردب

 هد ۱۱۱ ۰ هرکص ندق دلوا یسالنم هم رکم ٌهکم
 یرگ سناتا لیامور "ابقامتم و لوطاآ لات
 رارشا هدهنردا یردب هدنخرات °111 .یدیشلوا

 رکید یخد هجرت بحاص «هدقدلوا دیهش هدشلا

 هدف یدب تدم ر و « فیقوت راز هلراردار

 ط ص م دم
 «ینآ هنسهرزج سیربق «هرکص ندقدناوا سبح
 یدیا شف وا هدعاسم هنتماقا هدهسور هدعب و

 ندق دلاق دلت لاح هداروا هنس کس وک

 كنوا ناخ دوم ناطاس هد ١٤١ < هرکص

 « قرهلروس فيطلاو بلح هتداع سرد هدنرلسولج
 هد ۱۱:۸ و یرکسضاق یبا مور هد ٥

 یآ یکآ هلا هنس زوقطو ؛شلوا مالسالا حش
 «دد ۱۱۰۸ «هرکص ندکدتا هرادا ییاوتف روما

 ب داو ط .ردشعا تافو «بولوا البم لف عام

 .یدیا تاذر فصتم هلا هنسح قالخاو

 « «اشاب ینعصم هجوق »

 ۰ هاش ینعصم اشا ینطصم

 » اشا ینطصم هداز یلیرروک» 6 «اشاب رشبآ »

 [.تمجاص هننرلهدام «اشاپ ینطصم یلقیی » و

 ناطلتما یک نا

 هدنرود ۳ ناخ ۱ شاپ ینطصم

 رس « بولوا ندارزو شک «ترادص دنس
 « هرکص ندقږلوا رادطس و ؛ شیت هدنویاه

 ندنرادتقا مدع «بولوا ییلاو رصم هد ۹
 . یدیشلوا لوزعم هرکص تدم زآ « یبالوط
 « هفلوا یهجوق تكنسهاد كپلاراشم هاشداب

 نيسح هرم هدنساننا هنتف نالو عونو هد ۱

 و or هترادص دنسم هنر اشاپ

 قجاو شلوا ماندي هليعمط و صرح و رادتقا

 ًارخوم یر هدیلام ماقم و یآ چوا

 هدنرلتهج یلومطسقو دیمزا تدم رب و ؛شفل وا لزع

 هدرلیفغ دص « بودیا تافو «مرکس ندقدشالوع

 .ردشفل وا نفد

a ۰ناطلس -- نزاتر  

 هدنرود 2 رای ریہ | اشاپ ینطصم
 ندارزو شلوا مظعا ردص تعاس ترد زکلاب

 هد ۱۰۰۱۲ و ۱۰۱ « یسلاو نامهرق « بولوا

 هلئرازو بر هد ۱۰۲ ۰ رادرتفد هعفد کیا

 ؛شلوا ارد نادوبق هد۱۰ ۰ «یسلاو راوشمط

 لد نانلو هددیرک ترادص رهم هد ۱۰۹۱۰ و

 ماقمناف هجرت بحاص «هدکدلردنوک هباشاپ نیسح

 هسیاسد و لیح مقاط رب «هلتصرف مانتفا «نکیشلوا
 هلیعزن نداشاپ نیسح یلد تبرادص «درهدیا ثبشت

 شلو یققرط كا لاصعسا مج هناك

۳۷۰ 



 ط ص م
 زونه «هلغفل و هدنماع هرکس« فئاوط « هدهسا

 هلییجو قلایا مورضراو «لزع «ندهمالشاب هشيا
 .ردشعا تافو هداروا هرکص هنسرو ؛ شغل وا دم
 رادرتفد یدګ زوک هرف هدننرادص یقاتعاس ترد

 هامورف هلکانو «بویمررک شا رب هقشب ندکعا

 قلا » دل رصع یافرظو ؛ شمرتسوک ینکلرورب

 هلیس هفرطا « زوکهرف ندنبج یدقیچ ینسانروس
 .ردشلوا بس هنسلوا زادرب همغن

Nد ید و (-- لوتق  

 il ۱ شا ینطصم

 دادب .ردیلن وغزم «بولوا ندنماظع رودص
 کک, جوروا ندهاپس نایعا نالوا دیمش هدنرذس

 ییرروک .یدیشلک هیانند هد ۱۰4 ؛ «بولوا یلغوا
 “ءا هنسهعدق تالاوم نالوا هلردب « اشاپ دم
 دجا لضاف یلغوا بول آ هن هاج تحب یسیدنک

 هدننامز یرادصو ؛ شعا هبرت هدکارب هللا ت

 هنو اه باکر هلیسهدژ« یعف هون «بودیا یصهیخلت

 روخاریم هد ۱۰5۸ «افاکم اکو و ؛شمردنوک
 «یقاریم ريم هرتسلس هلبا غوطیکیا هد ۱۰۷۰و «یناث
 شلوا یسلاو رکب رابد هلئرازو هنر هد ۱۰۷۱ و

 «یلادویت دنسم «هلبلح هداعسرد هد, ۲ .یدبا

 - وا صن هنفلم اقا نوام باکر هد ۱۰۷ و

 نسح یاغا هدماقم و هنس ترد نوا . یدشنل

 هداز یلیریوک هد ۱۰۸۷ هرم ندک دتا تمذخ

 یمظع ترادص نیشندنسم هنر اعا دجحا لضاف

 مدهو طبض یسهعلق نرهج هد ۱۰۸۹ و ؛شلوا

 هدنتعنم هنن رفس هی هد ۱۰۹۳ « پودیا

 تدوع هدارفلب یاتشم «هلفلوا مزهنم ردقلاسح

 هلربب دت وسو ريصقت ۀخج هد ۱۰۹۰ ۰ یدیشقا
 شلوا رداص یلاع نامرف هنمادعا «یرهنلوا ماها

 «بولوا فصتم هلمرکو راقو و رییدنو لقع .یدیا

 .ردروپش هلفلوا یک امهنا هدایز هلام عج قجنآ
 .یدبا هدنرلشاب یللا هدنلتق

 درود نا نیس | ساب نطصم نلطلب -- لغاط روقک 1
 هدنلاح تیادب «بولوا ندارزو نک هترادص دنیم
 هد ۱۰۹۰ لوا لخاد هنسهصز, نایشاتکپ

 هترازو یار هد ۱۰۹۲ «یرهلوا یحافآ یرهکی

 هرکص ندنرفس هاو هد ۱۰۹: و ؛ شلوا لان

۳۰۹ ۳ 
 ۱ ط ص م

 « قرهلوا بصن هنتلإا بلح هلیماعفنا یتارادرس
 «ندنفیدلوا ببس هنس هباغ كنعشد هلرارف ندههراجم
 « نکیشفل وا دیعن هلیفاظفاحم هزینف هد ۰

 تدم زآ و ؛شلوا یماغآ یرصکب ابا هد ۸
 « هرکص لدندنلوا جارخا هلفلظفاحم رها دس
 .یدشفل وا هلاحا هنسهدهع ترادص ره« هد

 رادهنخر تلود هزخ «یلالوط ندنیفاعت كرافسا

 بسانم ان قاط رب «هلدصقم تادراو دہ زت «هلغلوا |

 ؛ شعبا جاعزا یوم « كرهدبا حرط ریکرو |
 هبا صو قوذو مورم ندربدن و لقع ییدن؟و
 «قرهقار هنلالهآ ا ماطر یرلشیا «هلغلوا رویم

 ؟ نشا رادرس یامذا ی ر یکاشاب بحر برع

 و .یدبا شلیربا كده زافو ناارد نعثدو |

 طرا طخا تلاهاوخریغ ضمب « هنب رزوا كلاوحا

 هنسوا «قرهللوا ی ههرقلعمو «لزع هد ۱

 .ردشعا تافو هدنراشا شع, هداروا

a ۰ناطلس (- نابط لاد )  

 یرود یا ناخ ینطصم ۱ اشا ینطصم

 مهار هرف .ردیلرتسانم «بولوا ندنماظم رودص

 هدننرادص كملاراشم « بولوا یرتهم جما هاشاپ
 ؛شاوا یسافآ یرصکی هد۱۱۰۳ و یا یجوب

 بمن هتلظنام یغاط اب هبا غوط ىا ًابقامتمو
 لی هلیسهبنر ترازو 0 قوچ «قرنلوا
 .رس هد ۱۱۰۸ و لوطاآ هدمب ۰ یدیا شفلوا
 «قرهنلوا بصن هنکایاو رکب راید هلیماعفلا قاراد

 بضف رهظم «هنیرزوا یه رغ تاکرحو لاوحا

 كانيدنفا لا شف مالسالا حش «نکیشلوا یهاشدا
 يفن هنس هعلف لجو هدندحرس هنسو « هلیتعافش

 هد ۱۱۰۹ . یدشفلوا افتکا سفر كنترازو و

 هئس ربو هنسو «قرهنلوا هداما ییرازو و «وفع

 ؛شفلوا بصن هنتلایا دادنب هدب و هثر هرکص
 یصالختسا تلنهرصب هلناونع قلرادرس هد ۱۱۱۲و

 تاریصت کیدنیا هخسارجم یربن هلاید هدنسانا
 لج هنتلایا وطن هد۱۱۱۳ «هلففلوا ریدقت
 هنسهدهم ترادص ره« هد ۱۱۱ ٤ « قرهللوا

 بیفو دنعمو لهاچ ییدنک . یدضفل وا هلاحا

 كيب یشراق هتحابق یئزج «هلغلوا هیوجما رب یلروط
 هلمر دشیکد یرتفایق كرلنبداقو قمریدروا كنګد
 ترد «گر هديا رازب یخ هلا هر تاکرج ېک



 ط صم
 « هرکص ندکدتا تلاکو یارجا هلئتروصو یآ
 ینسازس یازح « قرهشل وا مادعا هدنراشاب یللا

 .ردشلو

 قاس ها و یو | اشاپ یتطصم ۲ هس اھ ]
 ۴ هلروس تعجارص هنرهدام « اشاب

NESاوب نام روج ناار ] اشاپ قمم 2 وا هارد قاوقت  
 ترادص دنسم هدنرلس ولج یادتبا كرات رضح

 هدنیاوررو «یلقعسور «بولوا ندارزو ن هیامظع
 هدنرود ناخ ینطصم ناطلس .یدبا دان رآ لصانع

 «قرهیالب وط رکسع رادقهر, هدنذیدلجآ یرفس هیسور

 هلیعسا راد ايو رادفاریب « هلذلوا لماح ین راقارپ
 هدنس هننف یلغوا نابساپ هدعب « بولو ترهش

 ؛ شعا تواعم ههداز یاک ذسرت یلایما قد" ور

 یجوبقو بصل هنغلنایعا دارفرازه هلیطسوت تو و

 یلکذسرت ارخوم.یدشفل وا فیطلت هلیسهاپ یتایشاب
 كلا ومو ینایعا فارطا «هدفدلوا لوتقم هداز

 هنغلل ايما یس ور هنر, كلوا كرادقاریب یعابنا
 قذتوا ییدننک اد « هلرغا بس ییکت
 « هدلاح ینیدلوا روپشم هلیتماصثو تراسج یر

 هنورر كور « هلکفلشلا یضاراو هلتراجت یثاوم
 «ندنفیدلوا یحاص توافسو مرک«بولوا كلام یغد

 توق «قرهلول ترهش هدنسهعطف یلیا مور نوتب

 رولوا هشیدنا تعاب یخد هملود یادعا قنکمو

 دلرلب رصکی « هلفلوا ىليم هنایشاتکب ٌةفاط . یدیا
 راو یطایترا هغاجوا كنسیدنکو قبحم هنسیدنک

 هنظومرکاسع ثلاث ناخ میس ناطلس قح . یدیا

 هدسف كرایرهگب ۰ تفو ییدتبا تبشت هنیئرت
 هدنارباخم شعب «هلبا لانغا ییهجرت بحاص یهورک
 هدق دزحآ ی.هراحم هحور هدعب . یدرلشفل و

 لاح یجهیماراپ هشيارب قترآ كنغاجوا یرهکی
 رکاصو هدنهل كرلنو «بوروکن یملایأر نکیدلک

 هشناکرح ندیا قبس یشراق هنناثبشت ییئرت هفظوم

 هدناحاوس هنوط هدهروگ ذم براغ .یدیشلوا مدان

 تامدخ ۰ بوررط یثراف هنعثود هلنریغرب كوس

 ط ص م 4
 هلبس هر ترازو هد ۱۲۲۱ ۰ هلکاروکیسهرورپم
 را یدیشلروم فیطلت هلتماخو ملعو لبطو
 یراداسفو هنتفو یاظتنا مدع كرل رب: کی مدهزوک دم

 كتلود « اشاب ینطصم رادلع «بولوا مازها ثماب

 نوجا یعیلخت ندیذبذت لاح ندیا دیدهن ی ابقتسا
 تین كلاخ میاس ناطلس « هلبوفل كنغاجوا یرهکی
 لوا نآ رب كڼهفظوم رک ابص « هرزوا یرلبیرو

 هدیابو و « كرد یفیدلوا هراح هتشب ندنییر

 مور «كرهدبآ هرواشم یخد هلتلود یاقدصا ضعب

 قاعس ندارواو «لوصو ههنردا هلیسودرا ییا

 اطلس لوغ اب هلوبناتسا هلیسهناېب قمراقی يرش
 ؛ شما سولج هینان تخت یرلترضح ناخ دو۶

 هبهجرت بحاص یفرادص ره بقاعتم یتراسولجو
 .ردراشمروس یدو

 ا قالسا ق 3
 هدماقمو هنس ۱ «بولوا ارد نادوبق هد ٣

 رلرنس قوچرب هدزیکد هرثو زکد قآو ؛ شلاق
 یراصنا بوبا ایا «بودبا تافو هد ۰ .یدشعا

 .ردشفل وا نفد هدنراوج (هضر)

 اطاس زوا

 ا ات ناو 9 0 اإ قوم
 ناهلس ن زاطلس . یدنا دژانرآ «بولوا ینا رزو

 ترهاصم ٤ بونلوا حرکت هنسب دنکی س هریشمه كلاخ

 ربدمو روسج . یدشلوا لئان هنفرش یهاشداپ

 سودرو هدنرهراحم ناتسراحم «بولوا ریزو رب

 هدهرصاموو :شلروک قمدخ نسح هدنسهرصاحم

 هد ٩۲۸ «هلففل ۲[ یربخ یلفو ك ( یابریخ ) نکیا
 هاا: مدنلومو فاووا تولوا اول

 یثراق هنرلبدنک «هلغلو هدنایصع نس هبش هسک ارج

 یشیاساو حف اددحم ین هرصم ٌهطخ ؛كر هديا برح

 كليلاو قابا ق کس ین می « ندکدشیا نیت

 ٩۲ هو ؛شفلوا باج هتدامسرد «هرکص ندکدلبا

 ۰ بو دیآ تافو <« نکیآ یارب زو هن هدنخ رات

 - هررطخ فی رش عهاج نالوا یتهدرک انب هدهزوبک؟

 .اوذشفلوا نفد هنس



 ط. ص م
 كلا ناخ دم ناطاس 2۸۱

 ند ۱۰۰۱ هدنرود ۱ اشا ینطصم

 «بونل و ارد نادوبف .هنس ٤ كدهنخراا ۱

 هدقلن ادوبف هاشاب لانس هداز هلاغج یخد امدقم

 .ردفورعم هک چد هداز اشاب داف .یدشعا تلاکو

 ناثع ناطاس (-- رادرتفد)

 نادویف 2 ی ناخ 1 2 ۷ قطصم
 هدنرغس ننوخ . ردیل هدکس « بولوا ندنراشاب

 پولوا یسافآ یرصکی
 یخد هنسهظفاحم كنبر وک « رارب ها

 مادقا هدهنظو یافا « هدهسیا شلوا رومآأم

NSاتم هدنخ رات  

 رصم هدعب و « لزع هنسوا هنب < ندنکیدمهدیا

 ؛ شغل وا بص هنماقم قارادرتفد هرکصو هنکالاو

 هدنس هعقو یاح یسوم ندیا روهظ هد ۱۰٤١ و

 ۱ .ردشفل وا لتق
 « « هداز طالواح »]

 نالبن» ««هداز یجااخ» ٩ اشا ینطصم

 ەنىراەدام « ا یراص » و « اشاپ ینطصم

 [۰ هلی روب تعجارص
a ۰دام ناطاس ( رادطس  

 نادوبق 9 عباد 0 اشا ینطصم

 « كرهشیتب ندنواه نوردنا «بولوا ندنرلاشاپ
 هد ۱۰۷ «هرکص ندندلوا لئان هنماقمقا رادلص

 برد نادویق هنب ری اشاپ یناعصم هرق شکناک
 ۰ بول و هدنوب ام باکر هدنرفس دادفیو ؛ ِ

 هدنسولح كياخ مهاربا نااعاس هدنخرات ۰

 هراوشمط هدمبو ؛بصن هنتلاا یبا مور «هلا 2
 لتف هداروا هدنخ رات ۱۰۰۱ ۰ قرهكوا لق

 .ردشفل وا

 درگ ناطاس ( - كالد )

 نادوف یرود ثلات 0 | اشاپ ینطصم

 ندن رلیشاب یجویق هردبل هنسو «بولوا ندنرلاشاپ

 رادرتفد هدمبو یسلاو لا مورو نامهرق «بولوا

 هرکص نداشاپ دارم ود هد ۱۰ هو ؛ سلوا

 « لنع هدنسهنس «قرهللوا بصن هب یلادوبف دنسم

 .ردشفلوا لتف هدیللدم هد۱ ۰۷۴۳و

 دم ناطاس ( -- رادطص) ] ما ,
 نادوبق یرصع عبار ناخ ۱ اشاب ینطصم

 ( یمایس كاچوک ) و لقوا زوب «بولوا ندنراشا

 ط ص م ۸
  «قرهئلوا هببرت هدنوناه نوردنا .ردفورعم هلکد
 ینطص ۰ نالپق هد۱۰۹۱ ۰ هرکص ندقدلوا رادطس

 ۳ شغل وا بصل هب یلادویت م اسم ۶ کی نداشاب

 همرگص ندف دلاق هدماقمو برق ههنس تردو

 .ردشفل وا لره هد ۰

 a ۰ یخدوب (-- بحاصم )

 عباد ناخ دم ناطاس ۱ اشاب ینطصم
 بحاصم هوا « بولوا ندنراشاب نادوبق یرود
 ۱۰۸ و هرازو هر هد۱۰۷۸ 4 نکا یراب رهث

 لئا هنفرش یهاشداپ ترضح ترهاصم هدنخرات
 رزو هدسب و یسیلاو بلح هد ۱۰۹۳و ؛ شلوا

 نداشاب یناطصمارادطص هد۱۰۹ ۰ «بولوا نیشن هبق
 تلهروم هد۱۰۹۷ و «؛بصا هی یلادوف ۳ رک

 ًابقاعتم « قرهناوا لق هکآرکسع رس نوهصالفتسا
 تافو هداروا هد۱۰۹۸ و ؛شلوا یلغذاحم زافوم

 .ردشع |

 دجا ناطاس ( یا ما 0
 نادوپق ۳ ۳ ۱ اشاب ینطصم

 تاشا نطصم لونقم یلوشز ص «بولوا ندنرلاشاپ

 هیلادوبف دنسم هد ۱۳۲ ۰ نکیآ یجناشن . . ردب دیفح

 هدماتمو یآ ترد هلا هنس نوا «قرهنلوا نیبعت

 « قرهكلوا لتق هد ۱۰۳ « هرکص ندفدلق
 نفد هنسهریطخ یهسردم یهدنرازاپ دافرا كنبدج

 .ردشفلوا

 اطلس (- هدازراو-مث)

 یرود لوا ناخ دوم ۱ شاپ ینطصم

 هدینادوبف دنسم هد۱۱ ۵ ه «بولواندنرلاشاپ نادوبق

 هدنسهنسو ؛شلوا فلخ هاشاب ینطصم یراص

 . ردشغا تافو هد۱۱۷ ۵و ؛شفل وا لزع

 ناطلس ( -روخا ريم
 یرود a ۱ اشاب ینطصم

 ۱۱۷ « «نکیآ روخآ ريم بولوا ندنرلاشاب نادوبق

 هرکص یآ شبو « بصن هیادوبق دنسم هدنخرات

 توق هددارفلب هدنخرات ۱۱۷ ۵ « قرهنلوا لزع

 . رذشلوا
eا ]اب ناس یخدو (-  

 ادم هد١۷١١ <« ب ندنرااشاپ نادوپق كلا

 هرکص یآ یدو ؛ شلوا فلخ هاشاب دم



 تام » .ردشعا 4 هد۱۱۷۷ <¢ قرهلوا لزع

 هترهاصم فرش . ردینوف خیران یهلج « بابذلا

 هدرلتلایا قوچرب لوا ندقایجماشن «بولوا لئانیخد
 .ردشفل ون

 تير ىد شاپ قسم دوخا جد ۰
 هرتمرلک ۰ تی هرداو هدنغاعسو تالو هردا

 یزایتما طخ یالو یبا مور قرشو هدنسیلاعش بیغ
 قرهلوا هدنل امش تعاسرب تلخ لوریمدو هدن رق

 هبصقر یزکسم اضق عقاو هدنرزوا یر یر

 چاقر و كجوس رب یدلاها ردق ۸۰۰۰ « بولوا

 هب رکس# هیراد و تموکح “قب رش م ءاح تكحوک

 یدک هناخهتسخرو یر هل اقا وق

 هش دتا کیا صوصخم هئانا یرب روکذ یربو هیدشر

 صوصخم هرارافلب و رب صوصخ هرلمور هلیبتکم
 ۰ یتکمز صو صع هرلی دومو ۳2 ثایاو روکذ

 ییا «یربان رولبروق رب هدهنس «یسهجعاب یورپ
 یس هش راف E هلغ وط هد كالموح قانچ

 .ردهجریفآ یساوه .ردراو ینراجت كلشيا یلیخو

 رر كوي هدنرزوا یرهن خرم هدنکوا تبهبصق

 ندنف رط اشاپ ینطصم مظعا ردص «بولوا یروک

 هيم هلعساوب یغد هبصق « هلنلوا شلدپا رم
 .ردشفل وا

 نکویلسو هک ؛نمرج یساضق اھا ینطصم

 «بولوا یواح یبءرق ۰۲ امجو هیحان ۳ هلبرلعسا
 ی۷۱٩ هگرلن و هک«ردنوکسم هما لاها ۸

 ىس ۱۵۰ «راشش ی ۱۲ ۷۱۰ ۰ كرو

 كيلوتف ینهرا ی. ۱۳۲و یدو ی ۰ « مور

 ترابع ندعود ۲ ۰ یسضارا .ردهراسو

 یهدنفارطا یسیداو جیم قو یناغاط اععق ؛بولوا
 هوحلشا ‹ بولوا تنم غار وط .ردترابع ندرهووآ

 « یراد «رادواچ «فالوب «هرآ «یادغب ینالوصحم

 «هلق «كجرم « دوخت « هیلوصاف « قاچرو «رصم
 شکا . ردنرابع ندهراسو قوماپ « نونو
 ی-هلضف «بولوا هدایز ندهیلح تاجابتحا ینالوصحم

 « بولوا قوچ هدیرهابو غاب .رونلوا جارخا
 ؛رولوا لصاح رهویم راسو موزرا رادقم یلیخ
 تكنبرلجافآ توط .رونلوا لامعا بارش ندموزواو
 تشل ًاریخا هدهنسلر دشبت ی-هزوف كيا هلبعرز
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 طظ ص م
 یم ۰ ردهدلاح هتروا یرانامروا . ردشفل وا

 تاناویح تناضق «بولوا هجزسررض هدیراراچو
 0۰۰ یک ee ؛نوق | ی.هلها

 بک ۲۰۰ «ریکم ۸۰۰ «راوام ۰
 هدرلوا هبا میانص . ردهدنرهدار رتسا ۸۰ و

 كيا هلنایش عور لزوک یرلقدبای كرلنیداق

 - ردنرابع ندهراسو یواخو راز یل, ندقوماپو
 قرشو ههنردا « بونلوا لامعا ید ریصح یلتیلک

 «عماج۲۲ هدنلخاد اضق .رونلوا جارخا «یلیا مور

 5۰ «هسردم ۱ «رتسانم ۲۷ ءال ۲۱ «هیک# ۲
 ۲ و یمرکدوص ۳ «هزاغهو ناکد ۲۰ )شاکی

 یرارپ هدرا و رم ۰ رددوجوم یالوط ابع

 ین رلنمررکد زکآاپ ۰ هدهسرویک ندنجما تیاضق

 تیاضت
 .ردهدنرهدار اريل ۳۷ ۰

 تلاخ دیزاب ناطلس مر دلب
 ی چ ینطصم

 هر دعوا دیدیانو دیش هد راح نالو! یراف

E ۱اوع ده  : 

 « هلند < یاتکر هلناونع « هنطلسلا قالخا »

 یراعشا راسو دناصق ضعب و یسهموظنمر هلساونع

 :ردک: وا تب وش .ردراو

 لئاس مکشا هلو هسرولوا هدننوکر س

 لئام یدلوا . هغ اورس ییوب لوا یکوص

 ناربا ( ناخ بیسم ن )۱ ۰۱.

 دارت 1 ا ناخ یفطصم

 یونفو مولع ةفاک « ا ندنساسور ینریشع

 ؛ شا لیصحت ندنردب

 . یدبا شوا دیهش هط ما هانیضام

 :ردکن وا

 تشذک هلانو ۰ اب مزورو بش تیرود ز
 تشذک هلاس رازه نمرب وت رجه زورود

 ا ۳ تا ناخ دم
 نیطالس ( ینوناق ناخ نایلس نب ینا ناخ ماس ن
 ۱۰۰۱ « بولوا ییعس نوا ها 1

 رگ ردار «هد ۱۰۲و ؛ شلک هایند هدنخرات

 تخ < هنرزوا لاحا كلوا, ناخ دجا ناطاس

 ۰ ریس

 . رویم هلیناللوق هدیضارا قس « بوریوچ
 یهونس تادراو

 سابع هاش هدنشا جکو و

 تاب مش



 ط ص م
 ندناردو دشر « هده سيا شا سول هی یناثع

 . یدیا مورحم

 و ۱ یاب اش یفعصم

 یرکب تابهناثع ماظع نیطالس ( لوا ناخ دجا
 ۱۱۰۹و ؛شلک هاند هد ٤ «بولوا ییضکیا

 لاحرا كني ناخ دمخا ناطلس یمع هدنخرات

 .ردشعا سولح هب ینامع تخت «هنبرزوا

 14 1 ناخ دجا ن )

 نت درع نی ] تا ناخ یفطصم
 تیهنافع ماظع نیطالس ( ناخ میهار,ا نب عباد

 هیاند هدنخترات ۱۱۲۹ « بولوا یی یرکی
 ناخ نامه ناطل- ی-هداز مع ۰هد۱۱۷۱و ؛ش

 هبیلانع تخت هدنشاب :۲ ۰ هنیرزوا یفافو كدلاث

 یکوا تیالامعتسا . ردشعا سولج

 هجوق ینیدلو» هدئرادص دنسم «بودبا تریغ هغملآ

 و-و فارسا

 هلبا هیبنجا لود ضمب « هبا اغا یخد ییاشاپ بغار
 هنناثبشتو تاب كل هبسور « كرهدبا تابسانم دقه

 هلاراشم هد۱۱۷ ۱«نکیا هدنناکراد كما تمواقم

 ماعان هروک ذم تابسانم : هک تافو اشاپ بغار

 .روق تین راق هجمروطارعا هد ۸۵ 5 شلاق

 ندنفرط ناتسها یرابآ كبیئرت ینیدلوا شم

 ینریغس هیسور اشاپ هزج مظعا ردص «هلکعا روهظ

 هیرح نالعا زستفو « كرهدیا سبح هدهلق یدب

 « بومارق هیناثع رکاع ادنباو ؛ شلرو تیببس
 یلاخ مرقو « شلوا بولغم رلیلهیسور هدنیوخ

 شا ام یدالب شمب «بوریک ه هبسور

 كرکو هدنرلتمح یصنم هنوط كرکر اسور هدعب
 یساغود هبیسور هدع رقو هدهبساقفاق

 هدنکوا همشچ « كرهرک ندنزافو قراط لبح

 هیسور هدنلبا مورو ؛شعا قارحا ینوام یاغود
 . یدبا شلنرابا ردق ههرتسلسو هنراو یرکسه

 ناخ ینطصم ناطلس ۰ هنیرزوا هنسژم لاوحاو
 قلآ هلا یتسهرادا مامز كنسودرا هنوط تاذلای

 « هدهسنا

 ط ص م ۰۳۹۰
 ۰۹ هد۱۱۸۷ «نکیآ هدتمالرضاح هرفس «هرزوا
 لهال نالوا یسهدرک ان «بودبا لاحترا هدنشاب

 ˆ .ردشفلوا نفد هنسهصوصخ ةبرت هدنناب ینارش عماج

 .هدننامز كرلن و ادا ید روض هدف رث ناضمر

 هاشدابر لئام هاربخو ال بح .ردشلوا تدام

 میدقت ایاده تیق یذ ضمب هنبفرش نیمرح «بولرا
 لوا ناخ دی ادبه ناطلس یراردارب .

 .ردشملوا یرلفاخ

Eاد ن  
 ا ا زر | عباد ناخ یفطصم

 . ییجنزوقط یرکب تلهناشع ماظع نیطالس (تاان

 « هد۱۲۲۲و ؛ شاكه باید هد۱۱۹۳ « بولوا

 .ردشعا لاحرا هدنشاب ۳۱و سولج هبیناثع تخت

 . ردهجهدیز ندیآ تردا نوا یراتنطلس تدم

 هدنسه رت لوا ناخ دی ادبع ناطلس یراردب

 یدیشا

 . ردب وف دم

 «اشاب دیشر » ] اه
 ۳ 9 اشا دشر یفعصم

Akما ا  

 [.تمجام هنبراهدام « یدننا مصاع » و « یدنذا

 نام نیم | اشاپ یا ینطصم
 رتسانم هدقل دّوانرآ «بولوا ندنماظع رودص یرود

 (نایو ) عقاو هدنساضقو قاس هجروک كنتبالو
 زی او ‹ شین وط هد ۱۲۱۳ هدنسهرق

 تدم لوط درجو «بولوا بوسام هادناح  شّعا

 هک د لدیرک « نوعفل د لوب هدنکالاو درک

 رار هلا كب لفاما یردب . ردشلو ترهش

 هدنتمم كباشاپ رهاط یهسالب نانلو یسیاد

 رکسه لانلوا قوس نوجارخا ندرصم كرازسنارفو
 اشاپ رهاط « بودیا تعیزع هرصم باج هدننايم
 «بودبا تافو هداروا هرکص ندقدلوا یسیلاو رصم

 یايلاو هاموحم اشاپ یلع دم اشاپ نسح یردارب



 ط ص م

 .یدیا شلاق هدنتیمم توب یغد هجرت بحاصو
 نانلوا قوس ندنف رط اشاپ ىلع دم یثراق هرلساهو

 هنس شب «هلتعزع هزاجح رار هلبا هرم رک ًاسع
 کرس «ندنکی دتبا تاج راهظا هدناب رام نروس

 هددیرک دنګ رات ۱۲۳۷ .یدبا شلوا لثات هکل هد

 شیاسا ءيداما بوردصاب ینایصع نالوا شا روهظ

 هبرصم رکاسع اشاپ نسح هبلاراشم «هرزوا كجا

 یخد هجرت حاص « هدقدلوا رومام هدیرک هللا
 هداروا اشا نسح نده قوج «بودکی اب
 بحاص هللا یلاریمریم هنر قانادناموق .هلکغا تافو

 تباشاب محار هدهرص وا و ؛شفل وا هلاحا بهجرت

 فاعم هننامدخ ییدننا هدمروم هلا هرصم الع
 هیاشاپ ىلع د# هبلاراشم ی-هرادا تانسهرب زج درک

 هوالع هجرت بحاص یخد یایلاو «هدقدنلوا هلاحا

 نایت رخو مالسا ها لیکشتو مف د یبایقشا .یدشفل وا
 قفوم هربرقن یثزبمآ نسحو تاواسم هدننی یلاها

 ندبیفوط هدعب كرکو هدهرصم *هرادا رک «بولوا

 دیرک هرکص ندقدنلآ هتلود *هرادا هیرفوط

 «بودیآ هرادا نسح یاس هنس زونوا یس هر. زج :

 .ىديشملوالئان هرلتافتلا راسو ناشنو هترازو ةبتر

 ندیا روهظ ندیکب هددیرک «هدن رات ۱۲۰۵ تح

 هشیاسا *داما «بور دصاب هللا هلماک تعرس ینابصع

 قاالکو قرهلوا هداملاقوف ‹«یبم هنغیدلوا قفوم
 لاصقا هد۱۲ ۰۷ .یدیشلروم هجون ید قفص

 ماکحا یالاو سلجم «هلدورو هتدامسرد «بودیا
 یجنکیاو «بصن هنتسایر اقاعتمو هنفلاضعا هیلدع
 بفیطلت یغد هلبناشن یدیجم یجتربًالیدبت هدمبو
 ترادص لیلح دنسم هد ۹ .یدیشلروس

 طب وا هلا هنس رب «قرهنل وا نیم هيامظع ۰

 لاصفنا هد ۱۲۷۰ «هرکص ندقدنل و هدیلام ماقم

 هد ۱۲۷۳و ؛شلوا رومآم هیالکو صاخ سنج هبا
 رم« تدم برق هآ جوا «بولوا مظعاردص "ایا

 ةدوک «لاصفنالاب «هرکص ندقدلوا لماح .یرادص
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 هيهبلام سلاح هنس وا هت و ؛ شماکج هتحارتسا | ؛ شلوا هدرکرس هلیسهنر قلن اریمریم هدنننامز

 ع س 6

 ناطاس رود هدنخرات ۱۲۷۸ ۰ بولوا رومأم

 فیطلت یخد لاشن یناقعیجشرب هدیناخ زی ءلادنع

 «بودیا لاحرا هدنشاب ۷ هد۱۲۸۹و ؛شلروم
 E زینت رم

 قرهلوا هحدوانرآ و همور «هجش رع هک رو هدومزآ

 هلساماسو تورث ترفو «بولوا فقاو هناسا ترد

 .ردرومشم یغد هلتراخو مرکو

 | بتصم
 دلش وامدق ( یردبعلا یقلا بال نیت

 زال عاوناو یلقیشیفای تپ یسیدنک «بولوا ندهباعم
 -ابرقاو ندنسهدل و «هدلاح یشیدلوا شش [ هم و

 «هعل ۲ ربخ یناقلعتو ؛شلک همالسا هعلزک ندنس

 ترڪ هشدح «بولوا راجود هافحو اذا قوج ك

Aةبقع « بودیا تدوع هب کم هدعب .  

 کیا نوا ندیا تع ندیهانبتلاسر باج هدالوا

 رک نآرف ملت و ند نیقلت «هدکآرب هلبا یثک

 شلروس .مازعا هیهرونم ءنيدم « هرزوا كا
 كرت ند فرط یوا ییالوط ندنمالسا . یدیا

 رقف لباقم هتمث و زان ینیدلوا ششیل ۲ «قرهنلوا

 هدنرلانغ دحاو ردي .یدمشغا تعانق هلترورضو

 دلرازغ وب « بولوا لماح ییلسرلا دیس یاول

 داه ن ريع نب هنادبع وا )
 نی رادلادف نی فانم دبع ن

 لاحر نینمولا نم » ۰ ردشلوا دوش هدنسی کیا ۱

 تاذ و ین هعارک تآ » هيلع لاو دهامام اوق دص

 .ردشلوا لزان هدنقح یارقا هلبا |

 ند هرم ؟هرشع

 ك (هض ر) ريب ز بانج می

 ندنفرطرب ز نب هتلادبع یردارب «بولوا ندندالوا |

 ندبا روهظ هدهفوکو ؛شغاوا بص هناکلیلاو هرب

 یهفوک « كرەدبا لتق ىب ىنقثلا دبع نب راتح

 هدنخرات ۷۱ هدب . یدیا شالا طبض یخد

 فسو نب جاعح هدشنامز ناوم نب كالادبع

 هدهفوک یعوطقهرس « قرهاوا لتق ندنفرط



 یا ض 1۲> ن ص۶

 شاد هدارو هلئرعه همور دالب هدنخ را ۸۸ | نیسح ماما . یدشف وا لاسرا هک الا دبع نانلو

 هلا ( امضر ) هنیکس بانج یسهعرک ك ( هضر )

 .یدشعا

 هدننهح رانل لب كنس هر زج «ءلقتص

 رب هدننرق یارب هنئنآ ین 3 2

 .ردروطسم NE » ینیدلوا

 | ساک نیا علصم
 سردم هدنرا ندهسناع سرادم 0 بولوا ل دم س

 هبصف

 یرعه نرق یعنوا
 .ارمشو الع ربهاشم

 تمزالم یخد هنسرد كن دنفا دوعسلا وبا . یدیآ

 | قیلعتو حد و یرادتقا هملک: یمراف . یدیشم دعا

 ردکن وا ماطم وش . ی دیآ راو ین راهم ه دیرلطخ

 ثانایرک مشچ رد وب یودلوا ناشف رد مدامد

 كناناچ یدشود یربآ ندنشفک بکک راپغ

 - وا ندشخروم

 ‹ بول ۱ یرال نردلا حلصم

 « یرال » ] . ردییح اص را آ راسو « راودالا

 [. لوس تعج | سم هنس هدام

 ندلادحنب ىلع نبدلا ءالع ىلوم) ۱ گلو
 ندالع ریهاشم (یدورهاشلا دم

 « بولوا ندندافحا نبرلترضح یزار نیدلا رغفو
 ندتهج رو باطخ ی رع ترضح ندتهج رب یسن

 | ۰ رولوا لصاو هب (اهمضر) قیدص رکب ابا ترضح
 اش ندتافاضم ماطس) هدناسارخ هدنخمراا ۳

 نوجا لیصح رار هلردارب و ؛ شمثوط هددوره

 «ندننیدالشاب هفینصت نکیا جک كب «بودیک هناره
 .ردشلو ترهش هلیبقل (كذنصم) هلرسهفیص ریفصت

 ی حاب صم و هدمب «ی « داشرا» هد ۳

 ی « لوطم » «ی « بابل » «ی « تعلا بادآ ھ

 نا «ی « هدر *هدیصق » «ی ٩ حاتفم حرش »

 ی « هاقو» ۰« قس « هبحور *دیصق 2 كياني س

 ناعالا قئادح » و ؛شعا حرش یب « هاده» و

 . یدیا شمزاب باتکرب هلناونع « نافرملا لهال

 ۱ تآ م »

 لناونع « فاشک ه كنبرشحمزو ینوتم ریهاشم شمب |

 یغد هدیسراف ناسلو ؛شقا حرش یفرش دیسفت | جوزت یبهشیام یسهعرآ ك ( هدر ) هلط ترضح
 هلرلناونع « نیطالسلا ةنحم » و « قادحالا راوا »

 هنما اشاب دوم ریزو هد ۸۱۱ و باتک یا

 رثا ر یناهتم هاصت هلساونع « هبدومحا ةنهل و

 ریسفت رب یسراف هلل صا كلاخ دم ناطلس حلا واو

 سردم هدهنوف ادتا هدندورو هتهج و .ردشمزاب

 هداعسرد هل وع د كاشاپ دور زو ه دم و ؛ شلوا ۱

 هننراتافتلاو ؛ شفل وا مب دقت هملاراشم هاشداپ «براک

 هد ۸۷ ۰ .یدبا شلرا لئا هتانیعمو تاصصخو

 -اوج یراصنا بوبا ابا «بودیا تافو هدندامسرد

 ریسغو هدیفنح و یعفاش هتف .ردشفل وا نفد هدنر

 هفوصت قیرعو یمالوامدب هدمولع راسو ثیدحو

 .یدبا راو یلاستنا

 و دب ف لحاس كرحا رحم |

 ۱۵ ۵ ۳۱ هدنسیف شلح | عّوَصُم

 هدیقرش لوط ۳۷ ۱۵۳ :۳ هما لام ضرع

 سا «یسیلاها ۰۰۰۰ « بولوا هلکساو هبصق ر,
 رب لدبم نداسیلک مدق شاو صوصخ هرلیشبح

 هبصق .ردراو یفراجحت كلذبا یلبخو ینیرش عماج

 هطآ و «بولوا سسژم هدنرزوا كن هطآرب كجوک |

 هب هطآ رب 5 هلمتخر رب هدنغلنوزوا هرتم ۰

 اش رفآ هلمتخر رب نوزوا هرتم ۱۵۰۰ هدوا و

 ه«هبصف ندنرزوا كرلمتخر وو ؛ردطوب م هنلحاس

 تآاشنا و . ردسلرک لو وص ر نرو وص

 2 وا ارجا ندنفرط هار تموکح ًاریخا

 (كلحد) ید هدرلقٍجآ قرهلوا هدن؟وا كع وبع»

 - روینلوم رلهطآ كچوک قوج رو كوبب رب هلیمسا
 رات ۱۵۲۰ « بولوا هیصق رب ثدحم عوصم

 شفلوا طبض ندنفرط راپلزیکت روب هدنسیدالیم
 هلبا ق ندنفرط یساغود یلنام ًاقامتم « هدسیا

 و ؛ شفلوا قالا هنتلاا شبح

 ندتویدخ كیادوس .یدیشلرو ههرصم توردخ

 یمهرادا ا



 رادقمرب هدرا رحم قلود اب لات «هترزوا ا لزا 3

 یعوصم « هدهرص یفیدلآ هنفرصت تحت یحاس

 بیطرو قاع” كب یماوه .ردشعا طبض یخدآ 1

 ندهجرد ۰ هدهکل وکهرار ا نازبم یزاب «بولوا 1

 . ردیبکیجما ماج اندام «هلغمثیچ یراقو 1

 كدتماما طقسمو هدنام رح
Eهدنسیشراق یلحاس قرش بونج ۱  

 هدنسیقرش لا تب وق نالوا یانمه قرهلوا "

 .ردهرتموایک ۷۰ یو هونج ندلاعش «بولوا هطآرب

 « بولوا غیص زافو یهدنسهرآ لحاس هلا هربزج

 فل هرب زجوب یوم توقا .رویلم هکر یک كچوک زکلای

 .روبدیا نایب یفیدلوا یرلیوک قوچرب .
 ۰ اض 2 2

۱9 
 هدنسپیف لحاس كننرهن ناعج قرهلوا هدنق رشردق

 نالوا كکو هرتم ۰ یا ندرحم یاذحو

 هجرلب رع كنسهبصق ( سیسم ) عقاو هدهووا رپ
 كوو یلتیمها هداطسو نو رق «بولوا یمس| لمعتسم

 «بولوا ی زکر هبحان هدلاح یی دمش .یدبا رهشر

 مما « بولوا رهشرب مدق .ردراو یسیلاها ۰

 نورف . ىدا ( 0 هتسلوسیوم ) یعدق

 هصیصم هدعبو ( ۷0۵۱015۱۲۵ هرتسیلام ) هداطسو

 ۳۳۹ هدنامز هیسابع تفالخ . یدشفلوا هی

 «نکیا شغل وا قالا ه هیمالسا كلامو «حف هدنخمرات

 نوبل ین « هلا طبض ندنفرط بیلص لها هدب
 كرلبق و لس هدعب . یدبیشلوا یر یک كنتموکح

 ناطلس رود ۰ بوک هللا هاتموکع هردقلاوذو

 كرك. رد_شلوا هيناقع كلام يمض هدلوا ناخ میلس
 قرهلوا هلاق ندنرود نويل ین كرکو ندهعدق هنمزا

 هدنکوا . رددوخوم رهارخ قوجر هدنفارطا

 اریخا و هلاف ندرلیلامور هدنرزرا یر ناهج ۱

 .ردراو یر وکر, كوس شفاوا ړی ریمل
  REافاضم یرپش ونهکآ -

 ‹«بولوا یهلخ كلرعاش یا ندنن

 ر ط م ۳

 : رديلئاق كل همطف وش (نیدلا ماما جش ) یسیجنرب

 یداد هئاوید لد یا اپتیط

 تیصاخ رکم
 شوهدم درک ت تسمه مشچ یادا
 یداد های فکی قاس ارچ

 یراد هناورپ

 تیب وش « بولوا ندهمهارب یسعکیا 2

 :ودکنوا

 ما هناوید لد یا نز نونج یارب رس

 ارچ یامادب اپ نابرک یدرک نوچ كاچ

 ۱.۱ گان نازیا"(ناغ نابادم) | اطم
  (انیم) ندننافاضم زاریش «بولوا

 ( رویناک ) هلتاحر هبات س دنه < نکا ندنس هبصق

 .ىدشما تفلا هلرتخا ناخ قداص دم یضاق هدنرمش

 لرذشاک «بواوا ندنایعاش ریه اشم

 هاهاش نافط «هدلاح یغیدلوا

 هدنقح هلاراشم هاص هعطق وش

 : ر دن دنسدباص یی دلیوس

 مزور دش هيس هاش یا ,تعاام رد

 . یدیا ندنناجوز

 مزود رپ دوخ ناکدید وت یوریپ
 نما" اغیرد یا تساک وت غیت

 مذومآ واب هدید زا نتخب نوخ :

 رق“ ١ ندنسا مش نارا

 a تو ۱ برم
 هلصلخ و هلیببس ینراهم یهدکاب رطم «بولوا ندنس
 سابع هاش یالوط ندنرنهو هنبو ؛ شا صلخت

 ها یی رقم « بودیا باستنا 4 یضام

 دک وا تب وش ۰ یدیا

 مدوب لفاغو مدویپ وت هار فکی ناچ

 تسیاب ی ناجز هتسراو وت راکیلط هک

 ايلا دحاولادبع ن دم رجع ا زر طم
 وا « بولوا ندتفل ها ( یدرو

 ( بم مالغ ) « هلفلوا ندنسهذمالت كبلمث سابعلا

 تناسارخ هدنخرات ۲۰۱ .ردفورعم یغد هلکخد

 ندهلاراشم داتسا ؛بولک اند هدنسهبصق (دروسا)

 صوصخایعو ؛ شا لیصح ندالع ریهاشم راو



 ر ط م

 هلبئامولعم تعسو یدمولع راسو ثیدحو تل
 هددادشب . یدیشلو ترش هلنوف كن_سهظفاحو

 ندر زا نوکره هنسهنبلط «بولوا لوغشم هلسیردت

 « هسلروص هره ندتفلو + ردنا الما ءزج ررب

 ردقو قح ۰ یدررو باوج ندر زا لاحرد

 ندنسمرو باوج نازک« وشود الصا و هلقلءالوق

 «هدهسیدرونلوا لج هذکبویفل وا داقعا هن راز وس
 «بودیا تاما هلرلباتک ین راکدلب وس هلناعفد ییدنک

 «بودیا تافو هدنخ را ۳ ( ۵ .یدردیا «مش عفد

 شفلوا نفد هدنسیشراق كنسهبرت ىح ف ورم

 ۰« تفاوبلا بات9» : یتافیل أت هوش . یدیا

 باتک » ۰6 یاح رجلا بات کد ۰6 كمثل حصفلا عرش »

 ۰« ةللو مو باتک » , « تاماسلاباتک » ۰ محضول|

 باتک» ۰6 تارشملا بات ك» 6 نسل ا با تک »

 ءامسا اري فت باتو ۰« عویلا باتک» « « یروشلا

 نونگلا باتک» 6 لئابقلا باتک» ۰« ءارمشلا

 ««لخادملا باتك» ۰« ةحافنلاباتك» «« موتکاو

 باتک » «« رداونلابات» 6 لخادلاللع باتک»

 باتک » ۰ « رها اف باتک» « « نیملا تاف

 «« هغاص و هاور ایف دیبع یا ىلع بارعالا هترکناام

 یسهبرعش تمیبط . هزاسو « ثیدلاب یف باتک
 ندح نی دم ندنسهبلط قی وش « بولوا یخد
 ییدتیک هننرایز هاکةبشيا یفیدلوا هتسخ كنیم ا

 هنسویف هلریذاس « ندنفیدمهلول هدنوا « هدلاح

 : یدیشمزای

 دجوي الف دامی لیلع * هبانعمم “یش باو
 £o اقدارهش (دحاولاد.م ۰

E GR AE 
 *هلج تب کیا رب وش . ردشعا تافو « هد ٩۳و

 دیدند رامتا

 هیشع ةارصلاب انفقو الو

 مالس درو میدوتل یرایح
 انلکو دوسحلا مغر ىلع انققو

 ماتخ لك قاوشالا نع ضفي

 كنيماظن جش ندارعش ریهاشم ۰

 ماش هدییدنک «بواوا یدج ۱ یذرطم

 ل ط م :۳

 راتثا « هدهسیا شلروک هدراآ شعب یغیدلوا

 . قدمهلوا فقاو هنلاوحاو

E A۷  

 ا نارا | فرطم
 ٤ شفلو یسیضاق امنص هدنع تدم لوط «بولوا

 ماما .ردشعا تافو هد ( 9 ) هدنخرات ۱۱ و

 «هدهسیا شما تاور ندنسبدن؟یرلترضح یمفاش

 .ردراو فالتخا هدنقح قولو جراد كنتباور

 تیر ده هسونلق هدالفس رصم

 و ی ۱ هرم

 مماج یب اما ۱۲۱۰ هدنسقرش لامت هرتم ولك

 ( سعثنیع ) ینعی ( سیل ويله ) «بولوا هیرقرپ

 .ردروهشم « هلغفلوب هدنناي یراهارخ ككنءدقرر مث
 شیچپا ك( مم ) یسیه ترض- ندنیوص هدهرقوب
 هيلا راشم ی هللا ویترب نالوا یوم یغیدلوا
 یرلقدلوا شمروأوا هدنسهکاوک كنسەدلاو و

 یرلبهار طبق یهداروا جافا زب نانلو لوقنم

 كجافآ و « هدهسیا هدقنلوا هارا هراوز ندنف رط

 هنپ ۰ ردرهاظ یغیدلوا ثا نس زویجوا تاب

 نانلوا ذاخنا یکم هبرح ًاربخا هدنراوج هیرتو

 هدکاتفچرب نانلوب هدن رف .روینلو یرصق هیمابع
 رکید كرصم « بولبردشیتب یراشوق هود یغد
 یهدنفارطا هلبتقو هیرطم .زاریدشیت هدنلمر چه

 روهشم هلیامروا یرلجافآ هكندلب ىنى ناسلب

 ۰ یدراقیچ نداروا اعم یغاب كنسلپ ۰ بولوا
 تهروصنمو هدنت ر دم هیاهق د كنالفس رص« هنب -

 كلل وک هلزنم قرهلوا هدنسیل اه" قرش هرتمولیک ه٩

 یسیلاها « بولوا هرقر هلتسا و یخد هدنرانک

 .راردلوفشم هلقلیعقیاب هدلوک روک ذم
Eel ۲ 

 : ردکاوا تب وش ۰ یدیا هدایز

 کدنز بآو درک دهاوخ هچ نماب یدنز
 یدنز بابک ندم زا مزاس ی ار رضخ
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 كرت هي رکآادبع هتلاب عباط قفالخ هلبرایتخا یدنک

 ی ط م

 . وا هیصق رب هدنتهج سوسراط

 نادج نب هلودلا فیس «بول هرومطم

 هد « نادلبلا مجحم » ینیدلوا شلدبا مق ندنفرط "

 .ردروطسم
 وا تاذ کیا فد ارم ۳ ۱

 .یدبا یک اح رفشاک یرب «بول 3
 :ردکزوا تب وش

 دنام هدیروش رس رداهنت هنادوس شروش

 دنام هدیچپ وا قوش دنک علپارس رپ

 «بولوا ندنس همهارب ناتسدنه یسیکیا -

 .ردشماشاب هدونکآ «هدلاح یغیدلوا یلجونف لصانع

 :ردکنوا تیب وش
 تسین هک تفک مهب دید ارتو ارام هک ره

 نیزا دتهب ینمهرب نآزا رتشوخ ینص

 تل اهنصا «بولوا ندنسارمش نارا از
 «هدلاح یفیدلوا ندنس هلع دایآ سابع

 كناغوا و ؛ شا تلحر هناتسدنه راز هلیلغ وا

 ۰یدباشلیا تدوع هننطو «هنن رزوا یلافو هداروا

. 

 :ردکنوا تس وش

 دیآرب دردرپ لد زا اہ هک یهآ

 دیآرب درک زا هک تسیداوس هاش نوچ

 دضتعلا ن ردتقلا نب ا

 مصتعلا نب لکوتلا نب قتفوملا نب عیلوب
 یی وا یبرکی تب هسابع ءافلخ (دیشرلا نوراه نب
 “د ۳۳6 و یو هدنځ رات ۳۰۱ «پولوا

 تخت « هنیرزوا یطاقسا كنینکتسم یسهداز مع

 تموکح یآ شبو هنس ۲٩ « هلا سولح هتفالخ

 «هلغل وا التبم هنتلع م هد۲ ۳ «هرکص ندکدروس

 .ردشعا تافو هرکص هنس رب و «تغارف «كر هديا

 ةبمك « بونلآ ندهطمارق دوسا رح هدننامز

 یخد یهرمش تعیبط . یدشغفل وا هداعا هه رش

 هدنقح نادج نب هلودلا فیس تیب یکیا وش «بولوا
 : ردن دنس هنج ده ییدلب وص

 ةريثك فويس نم افیس تريخ
 ةلودلا فيس لثم اهیف را لف ا

 ف ظ م ۰:۳۵

 اوبرشي سلاجلا طسو ىف سانلا یرا

 قضيب ظفحم ماشلا رغب كاذو

 هدسراف ( ربما ۰

 الرا یو هد ریش نإ | نظم
 ناتسر ادا «بولوا یردب كن لا زرابم ريما

 «قرهنلوب هدنتمدخ اخ نوفرآ هدعبو كناکبانا

 .یدیشلوا یک اح هرازهو ذیم

 نروس تموکح هدسزاف 00 رفت
 نالوا یبسوم كانتلود رام لآ

 كنیردب «بولوا یدالوا رک | كنبدلا زرابم ریما

 هلقاصسا وا جش هدنجراخ كزارش هدنتایح

 . ردشلوا لوتقم هد ۵ 6 هدهب رام کیسا

 یرادمکح یجندرد كنلالس يح هاش یلغوا
 .ردشملوا

Eهدب ره نرف یجزکس ا  
 رو هلضارقنا كن هزکذج تلود | د

 دا راتلود ندیا روهظ ماد سد وآ یجورخ كکال

 ماود كدهنخرات ۷۲۹۵ ند ۷۱۸ « بولوا یر

 .روس مکح هنبراراوجو قارع هللا سرافو ؛شعا

 ندلازرابم ریما نالوا یوم كتلود و .ردشم

 وبا ناطلس نالوا یرخا كنها لبا كولم دمع

 بصن IEE دزب هد ۷۱۸ ندنفرط دیمس

 هدننافو ثراوالب كدا وا ناطاس «قرهنلوا
 هد ٩۲ و ؛ شعا تنطاس و لالقتسا نالعا

 وا جش هد ۸ ٤ یک یکیدتبا طی نام

 یناص:رذآ ًارخومو قارع و سراف هلبا لتق قعسا

 لیکشت تلود رب جوی .« ردریتک هلا یغد

 كن ردارب عاج ءاش یاخو یلغوا . یدیشقا
 و هود بس لاو کاکا ا

 هدنرلنب «هلک ةش و کی عاطاو تیبا طباور كلر هد

 یقسهلج رر رر كنلروع تباه «دكرهشود هقرفت

 ضرقنم قاود رفظم لآ «هلکغا لتق «بوریک هلا

 . ردشلوا ه روع تود ةميمض یلاع « بولوا

 كرانوب روکذم رهش « بولوا زاریش یرلتفنا



 ف ظ م

 ریهث معاشر ؛شلوا لصاو هتیروم# جوا هدننامز

 رفظم لآ

 :ردینآ هجورب یرلتموکع ادبم هلیسیماسا نکولم
 . ردشعا سس یا هاشو ؛بوئاشاب

 ۷۱۸ رفظم ن ندلا زرابم ریما ۱

 VU بدلا زراپم نب عاڪش هاش ۲

 ۷۸۹ عاصش نب نیدپاملا نیز ناطاس ۳

 ?I ندلازرابم ن رفظم نب يح ه اش. £

 ۷۹ ی ۰ ن دلازرابمن رفظمن روصنمهاش °

 یه |رفظم « سری » ۰ زطق و ]
 [ . تعحام هن را هدام « جاح» و

 ۱ فلباذ جدا ندا رەش سرف

 ۳۹ :ردصلخو رفظم

 اضر ىلع نب كي رفظم یجاح) یسیجنرب
 كلاخ برق باو هلتلحر هنات-دنه ندناربا ( كس

 «بولوا لثان هتور رب كوب و ؛ شعازق ینهجوف

 «تع نع هزاخ باج نوا فیر جج یافا
 . یدیشغا تدوع هاعهنصا ندارواو

 :ردکن وا

 یک اخ فک دش تبحم زا مدوجو یاپارم

5 a 
 تاب وس

 اهیناوتسا یب زا تسشنن مترت رب امه

 یناشاک ( نیسح س رم ) یسیچنکیا -

 تب وش ۰ یدیشاو ترهش ید هلبطخ نسحو

 : ردکنوا

 م هدرک رای هر فرص رمت دقنام

 ما هدرکراک نیمه شیوخ رمعب لصاح

 « بولوا یلتاره (  ازریم ) ییعچوا -
 كعاعش ءاش و ترک ندلا ثایف . یدبا نداله

 قرهروئوا هنرزوا كغارب وط رار هطراقو .یدیا

 هنتر امه یهدرمش . یدنا یتدام كمرو سرد

 ندننافو . یدبا رارید ینا "یناقاخ هنسیدنک ینبه

 ۱ ف ظ م ۰:۳۹
 .یدیشغا اعا «بونآ هوص ی رامشا ناود لوا

 :ردک:وا هعطف وش

 یلاخ هدز اراس ربنع زا نمس رب یا
 لا ون لاخز تشک نم لد نیکسم
 رود دوش دیشروخ ز وچ دیاع ردب هم

۳ E 

 « فرثا» ] ) نردل
 [«هلروس ۳ هنب رل هدام « مظعم » و

 هو پایا رفا ن دلارفظم

 یدلانکر یردب هدنخ رات ۷ ۰ ؛ «بولوا یزادنکح

 ثكنلروع هدشنامز و ؛ ساوا فلخ ههاش فسو

 هدنسهرص نارا كلام اس ؛ بودیا جورخ

 هجر بحاص « هدهسلا شغا طض یخد يات

 .یدباشع | دارت هنماقم هن «ندننکی دا تم واقم

 ناکات ه ۴۳ هلکز وب 4 بو دیا تافو هد ۰۵

 هردشلوا ضرقنم قلود

E 1:ندالع هاشم  
 هدننطو «بولوا ۱ یداریش ندا رفظم

 -اشم ېک یناود نیدلا لالج و یزاریش نیدلاردص |
 باس و هدهبع رش مولع هفاک « هلتارق ندره

 بسک یلوطدب هدنونف یک تثیه و هسدنه و

 رکسعیضاق «هل-تلحر همور راد «هرکص ندکدتبا
 تیسنا و تفلا طباور دقع هلا هداز دیّوم نانلو

 دیزیاب ناطاس روض- ندنف رط هبلاراشم و ؛شعا

 هی رلکاسردم سرادم ضعب «قرهئلوا مدقت ه یناخ

 «هلغلوا یراطیم هنبرازوک ه-هبو ؛شلروس بصن
 هب دع ات هنسیدن؟ ندنف رط نا ماس ناطاس زواب

 - حرش » و ه « درجت » ۰ ی دیا شفل وا صبصخ

 هدهسدنه « ېک ینیدزاب رهیشاح ۰ « ملاطلا

 گكرهدبا لح یغد یتالکدم كل « سدلقا باتک و

 .ردشعا فيلات هیشاحرب
 قدروع  دافحا ۰ 7 ا

Ragاطلس رومشم ۱ اذریم  

 یردارب تنامزلا عیدب ازریمو یلغوا تنارقاب نیسح
 هنر یردب ندیا تافو رد لک ٩۱۱ ۰« بولوا

 سولح هنتخن ناسارخ هدناره رم هلردارب

 ءاروام تكبزوا ناخ كبش ندهمک .قوچو ؛شغا

 هدنرهرآ ؛ هلکغا قو اک هنراتسوا ندرهلا



 ف ظ م 1

 «بولوا بولغ« هجرت بحاص هدهرام نالوا مقاو
 .ردشا تافو هداروا هنسواو ؛ شچاق هدابارتسا

 تلود هدناسارخ یی ولغم كن ردار هلکن و

 هنطبض كراکب زوا یراکام « بورو ماتخ ههروهت
 .ردشمع

 نیسح ناطلس ن 2 ِ 1۳
 9 ۱ ارریم نیسح رفظم

 «بولوا ندنلسن هوفص كولم( لیعاعسا هاش نب
 هبلو هتلاةممث هاش یسن ید ندنفرط یسهدلاو

 هلادبع «نکیا یریما راهدنق «هدلاح یغیدلوا یهتنم

 «قرهچاق هناتسدنه «هلمهوت ندننواعس كکب زوا ناخ
 دارت هنسیدنک یراهدنقو « اا ههاش رکا

 ارخومو ٤ شف وا نیست هبصانم شعب < بو دیا

 مرح ازریم نالوا یرادمکح یهد هلیمسا ناعهاش

 جوزت یمکب یراهدنق یزق كنهجرت باص
 وش « بولوا یخد یهرمش تعیبط . یدیا شلیا

 :ردکت وا تب

 كنسباپ ار ما هشبش دمآ وت یوکر سرب
 كنسي انيم نبا یاپ دما هکیجر لد كنس

 ۱ ندننارادمکح تا ۳9
 تب اس ی هاش رفظم

 یرادمکح یلهد هلیمان ناخ رفظم ادتبا یبجرب

 «نکیآ ییلاو تارک ندنیناج ینان لغت دم ناطلس
 تنطلس هنس ۱۰ « هبا لالقتسا لالعا هد ۹

 یورو «بو دیا تافو هد ۱ «هرکص ندک دروس

 .ردشلوا یاخ هاش دجا

 دو ناطاس یرد هد ۷ ییغکیا =

 تموکع هس ۱۰ ۰ بولوا فلخ هارقأب هاش
 .ردشغا تافو هد۳۲٩ « هرکص ندکدروس

 قتلوا یلغوا تكئاا هاش دو < یسیعچوا -

 كنا دجا هاش ندیا تافو هه ۸ «هلیسامدا

 داسقا هنتخت تارک هلییعس ناخ داقعا ربزو هنر,
 هلئوعد فلاح داتعا هنب هد۸۰٩ «هدهسیا شغلوا
 طض یارک «بودیا قوسرکسه ندیلهد هاشربک |

 .ردشغا

EESزدننارادمکح هلاکت  

 نا « بولوا ۱ دوپ هاش
 ٩۰۰ « نکیا هلوکرب یثبح هلیمسا ( ردب یدیس )
 ؛ شا طبض ینرب هاهاش دوم هدنخرات

 ۱ عم 2:۳۷

 دیس یرزو «هرکص ندکدروس تموکح هنس چواو

 نالو عوقو هدنرلنیپ < هلک غا نایصع فیرش
 « بولوا لوتقم هد ٩۰ هجرت بحاص هده راح

 نیشن تخم هلیمان یلاث نیدلا ءالع هیلاراشم رزو
 .ردشلوا

 هان شک. تود نداره و ۰
 ۸ رد ل ا ۱ رهظم

 یراعشا « بولوا ندنسارف دابارتسا ییج رب
 :ردکنوا تب وش .ردب رام ندفلک:و فیطل

 دوب وت نسحو نم قشع رظنب دمآ هچره
 تسیئاتکی فدص رد اج همه رهوکود نسا

 ندنسهبعق ( هرک) تلاتسدنه ییینکیا-
 انالوم . یدبا ندننیرقم كهاش زوریف « بولوا

 فابهچرت بحاص فا قاردنزام «قوص دم
 6 ندنکیدتا بترت یناود هللا مج ین رامشا

 تی وش .ردرلشما نظ لئارگ ینسیدنک یراضب
 :ردکن وا

 دیرادر, نارک باوخ زارس بص دش معبص
 دیرادرب نارک درد لدز و دیهاوخ هداب

 هبوفص كولم ( ناضلع ره« ) ییججوا -
 :ردکنوا تیب وش «بولوا ندننیبوسلم

 مسیوئب هچ مادیع دصاق دوریم تعرسب
 کیک" رتفد دصب یدنم وزرآ ثیدح

 هبووا لنامفصا ( ميسدحیم) یسیجندود -
 رومام هناستحا یرپهش رجآ « هلتلحر هناتسدنه

 اردک وا تس وش .یدیشلوا

 دشخب یم رون تلاج كنريل و هبعکو ریدب
 میب ی هناخ ره ردوت راسخر عمش غورف

 ندنرلترضح لبج نب ذاعم هجرتلاینآ ۱ 9
 یسا تباذ چاق رب ندهاح هقشب

 :رونلوا رکذ یفآ هجورب یرلفورعم كا « بولوا
 هک (یجرزا یراصنالا ثرالا ن ذاعم هیلحوبا )

 قدنخ « بولوا بقلم یغد هلببقل ( "یراق )
 هدیقوراف بانج تفالخو ؛شغل و رضاح هدنسانغ

 هغمربدلبق .خوارت هنیلسم ندنفرا هبلا راشم
 هدنسهعقو رج « بولوا ندرلن الوا ورک

 تدوع و « قرهنلو هدنتبعم ینقثلادییع وا

 « بولوا نک اس هدهرونم ةنیدم هدعب . یدیشعا

 -- .ردشلوادیهش هدنسهعقو هرطامو هدنخرات ۳
 هنسهدلاو هک( یحرزلا یراصن الا ثراملان ذاعم )



 ۱ فو

 ندنرعه «بولوا فورعم هلک ع د ءارتعنا هتفاضا

 . ردندرلبل هنندم ناک هئاعا هلت نم هب هکم لوا

 هدنساغ ردب رار هللا ذو-همو وفم یراردارب

 دېش هد راعوب ایملاییوم « قر«نلو رضاح

 هدناوع اس هلا قدنخو دحا یدادنکو ؛شلوا

 ناف ترضح تفالخ هدناورر «بونلو یغد
 تافو هدنساننا یسهراحم نیفص هدتاوررو هدننامز

 .ردیرب هدكراندبا لتف یلوجوا .ردشعا

 اصنالا ج لادصوا ا

 اب( یا یبررفب | لیج نیذاس
 ندراصنا ب ندباا تیپ هه ةتمو ندا
 بانج تیعم هدناورغ راسو دحاو ردب « بولوا
 یلالحو هدعرک نآ رق . ردشفل و هدیوم
 راد هنغی دلوا سان ملعا هدناص وصخ وب هدش رفت

 ندنسیدنک . ردشلوا دراو هوس یه ث داحا

 ندمارح

 هلمالسا فرش . ردلوقنم هف رش تیاحا قوجد,
 یججن ۱۸ «بولوا هدنشاب زکس لوا هدقدلوا فرشم

 هدننوعاط ساوم نالو ع وتو هدب ریه لاس
 «بولوا روپشم هلتواضسو مرک .ردشعا لاحرا

 «هنیرزوا قتعجا ص كنمرانباد «هلذلواقوچ كپ لود

 رومأم هنع ندهوبن بناجو ؛شلدبا امیف میسقت للام
 . یدشفلو هداروا هدیهانبتلاسر لاحترا «بولوا

 .ردلوقنم رداو قوچر, یخد هدنقح یساوقتو عرو

 باصم یدالوا لوا ندنسیدنک ندنوعاطروک ذم
 .ردشمالاق یترذ « پولوا

a EE RO e 
 رهل  Nو ندنوبوح

 باک جاقرب هدوحو شمت ا ملع ذخا دما فک

AON TA ORE 
 ك .ردراد هو یرامشا 2۱ « بولوا یخد

 ندنسیدنک یدافحاو دالوا « بولوا رمعم قوح

 رداو قوج ر هدنتح . یدراشغإ تافو لوا

 .ردشعا تافو هدنخراا ۷ .ردلوةنم

  3یفیدلوا نکس «بولوا هلبیقر هدنع

 «ه رفاعم تاب » باوا نالبای هداع رفاعم

 قلخ قوچ تب ندندارفا ۰ یدبا روهشم هلک د
 یدرلشغ | نطونو لاقتنا هرصم .

 جرفلاوبا»] ( یتاورہنلا ایرکز نب | | امم
 [:تجارص هنس هدام « یرب

1۸ ۳ 
 ماشو هدندودح زاع> هلیس هطخ ماش ۱ ام

  Lsر م هدنرزوا وب رط ۱ 0

 هدش ونج هرتعولبک ۳۵۰ كمشمد قرهلوا هدهطقن

 یزک اضق عبا هنف اس ماش كنتالو هروس

 « نکیآ روصمو و یلخ هلیتفو «بولوا هبصقر
 ییلاها ردق ۱۰۰۰ یجنآ ندنابرم هدلاح یکیدمش

 ذاختا قاس رب ۳ یناروا ًاریخا نکآ .ردراو
 .ردلومأم ییقرت هنوک ندنوک «هذغلوا

 هاب را درک هارکید مو ناسم -
 ندنسارج هاقرزلانیم « بولوا ترابع ندنسهطخ
 هلن رهن همی رش گدهنیدودح زامعحو هنیزفروک هبقع
 «یفارا یهدننهج قرش تلاهرع *یداوو كطولرح
 ارم لباق هدنناذ دح رار» .ردنرابع ندهعساو

 « پولوا هدنلا نابع هدلاح ییدمت ۰ هدهسیا
 : قاس .ردلطعم ییضراو زآ كب یبیلاها

 مقنم ها طق چوآ هل رلمشا هلفطو ناعم « طلس

 امدقم . ردیواح یلهرف ۲هو هبحانر « پولوا

 هلبرلتهج نینجو سلبا کهدنتهج برف تیمی رش
 «نکیآ یتطم هنتنالو توریب هلیمان یغاجتس هاقلب ربارب
 یاس سلبان هنہرلرپ یکہدنب یف كسب رش اریخا
 یسهطخ ءاقلب لصا «قرهلیغارب هنتبالو توریب هلیمان
 قمم هنتبالو بروس هلیمان یغایتس رک ایو ناعم
 یخد هنسهدام « ءاقلب » ] .ردشفلوا ذاا اولرب

 [.هلروسب تەجارص
 لب برح لب رض* نایفس یبا نب )

 نديولق ةفلؤمو ندهباضع راک ( یومالا یترقلا

 یمهدلاوو دیزب یرداریو نایفسوا یردب «بولوا

 :ودعلک همالسا هدهکم حق هدکلر لب دنه

 - هدلاوو ردب «بولکه هالسا لوا اهد هسیا یدیدنک

 هدزوک دم موو « مک یتمالسا ندنسوفروق كنس

  یلعو كنس هلام ۰ یدردیا اهدا یکیدتنا راهظا

 رخفاو همالسا حفلالق ثكنسهدلاوو ردن صوصاا

 « بولوا قنکو شفب هدانز همدنفا ( ( تاتناک

 قوج هغلوا منام هنتايقرت كمالسا ند نایفسوا

 لب هعیر نب هبتع تب دنه ) یسهدلاوو « ششیلاچ
 بانج م هدنسه راح ردپ ( ه ومالا سمش دبع
 هلیشید ین رلرکج ك( هضر ) هزج ترضح یوبل
 نایغسوا كرك مالسال دنپ اذهعم . یدیشمراپوف
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 تدامس نامز «بو دیا تاش هدمالسا هبواعم ك رکو.

 هدنسازفنینحو «هدتکرح نسح هدیون بانج ناشف

 لننسرلا رغن هب واعم . ردرلشفل و رضاح ید

 یغد هنفرش قفلو هدنگانناک كنمدنفا ( ملص )

 نامز ك.( هضر ) رکبابا ترفح ۰ ردشلوا لئات
 «هدقدنلوا قوس نیلسم رک اع هماش هدنتفالخ

 هدییعوبا ید نایفس ېا نب دیزب یردارو هواعم
 هدنتیعم كن ( ام۳۶ر) داو ن دلاخو حارما نب

 ؛ شفلوا بصن لماح هنتهج قشمد دز, «بوڼلوم
 هنر «هجندیا تافو دیزب هدیقوراف بانج تفالخ و

 ناثع ترضح .یدبا شاوا لام قشمد هواعم

 یس هطخ ماش نواب  هعاک هتفالخ ماقم (هضر)

 تفالخ تب ول . یدیشمرو هنسهرادا دب كيه واعم

 هیلاراشم بانج «هیواعم « هدک داک هباضت ص باثج

 ,E هدسحو ضفب ینیدمشاط یرب ندا هدنقج

 ندکدتا نایصع و یغب راهظا هلا عانتما ندتعس

 یخد ندنندامش د ( هضر ) ناف ترضح «مرکص

 كجا لوئسم یمدنفا ( هضر ) ىلع ترفح

 . یدیا شمشیقلاق هنساعدا بلط ینمد «بویتسیا

 عیصفو هلنارباخم قوچ رب ( هضر ) يلع ترضح
 قافو قیرط یتسیدنک « كرهدیا تعصل هلرا هبطخ

 هف رفت و قاف مالسالا ڼي و  هکمرتک هداحا و

 اذ هبواعم «هده سيا شا دوج هکمهمروشود

 . قفالخ « هرزوا یغیدلوا تام هل رارفا یدک

 ا هنسیدنک هعقاو اصن ‹«ندنغیدلوا شمروف

 یغد ( هضر ) ىلع ترضح تیاهن « ندنکیدقا
 ( نیفص ) هدنرانپ « بوشپریک ههیراح اهر
 هدهرام و و ؛ تا وب عوفو ی-هروپشم ةبراحم

 ثیدح ۰ همللوا دیش ( هضر ) رسا نب رام
 « هیغاب ًهثف » كنف رام هب وام هوحبج و م یوم .فیرش

 هليا هیراجم وب قجنآ .یدیشمالاق هبش هدنفی دلوا

 بصن ندنیفرط «بویمهنلوا لصف فالتخا یغد -
 «ندنرافدمهلوا قفوم هنی فيلات یځد رامکحنانلوا
 لاح ندقوشن و اوغا یه واعم صاعلا ن ورمو

 زامحو قارم (هضر ) ىلع ترضح « ندنغيدمل ائ
 هدنرلفرط رصهو ماش هب واعمو هدنرلتهج نارا و

 ك (هضر) یفترم ترضح .یدیا هدکمروس مکح
 ۰ (هضر) نسح ماما نک هنماقم رک ندنتداړش

 نفر هدقارص «هلیقوس رکسع هبواعم.یځد یشراټ

۰۳۱۹ ۱ E 

 تح سو ملح ندمم « نامز یراکجهشیریک هرح
 مد قارا درج «یوبن بانج مرک ا طبس نالوا

 هقح طارش ماطر «نوجا قمالوا بیس هنس

 ندنجا كشرا <« دارهدیا كرت هبهواعم یفالخ هلا

 هلت اقلا كز هواعم ندهن قوج اذهممو ؛ شماکچ

 .ردشاوا دیش "اموعسم ۱

 هدقشمد هدقوراف بانج تفالخ هبواعم هلوجوو

 هدنس هطخ ماش نوش هد روالا یذ تفالخو ٤

 تفالخو هنس 4 هدیوضتم بانج تفالخو ۲

 هنس قجم یک "امج هکی 1 هدننامز نسح ماما

 هةعامجا مام» هلبیس و «هرکص ندکدروس تراما
 هلتفالخ هد هفوک هدیرعه لاس ىج ٤ نانلوا هیت

 یارجا یغد هنس یمرکب «قرهنلوا تعب هنسیدنک
 هدنشای ۷۸ هدنخشرات ۰ «هرکص ندکدتبا تفالخ

 .ردشعا تافو هدماش قشمد

 تحاصف « هثراکذو لقع هداملا قوف هیواصم

 ماحو روبص هلساخ « كلام هب هقطان ؟ءوقو هتفالب و

 « هدلاح ینیدلوا تاذر فصتم هلئواضو مرکو

 . نب هلبسهق اس ییمطو صرحو هاح بح درج

 ( ملص ) تانئاکرغف .ردشلوا بیس هيهقرفن مالسالا

 هلیف رش ثتدح « نسحاف تلو نا » كزمدنفا

 هنعمط تفالخ ًارابتفا ندنوک ینیدلوا رومأم
 هکافیح ۰ ردلوقنم ندنسیدنک یفیدلوا شعثود
 هدنقح یون تب لها هداز دا كن وبن صاو

 هتنطاس قفالخ لوا لا .ردشلشبا ىنسكع هلیمام
 تامر ههددو تاراد هدمالسا « هلا لبو

 یریما قشمد زکلاب قح . ردهواعم یغد ندیا
 هدنریح یرلبلامور مظعا قوراف ترضح « نکیا

 هلیس هناعضاوتم تفابقو روط نالوا رومشمو ناقار
 تهواعم ۰ هدنرلکدنا فی رشت ییطسلفو ماش

 شمروب « برعلایرسک اذه » «هجنروک یتاراد
 ید هدنتفالخو تراما نامز . ردروپدم یفیدلوا

 6 بو دیآ تمدخ قوج هنسیفرو رشن تكمالسا

 ر ند دک ردفا قفوم هاحوتف ییخرب

 سابع نیا « بولوا لوقنم هضرش ثبداحا قوچ
 ندنسیدنک نیمباتو هباح راسو ءادردلاواو
 تعم هدیز للغوا لوا ندننافو .ردرلشغا تاور

 رخ ییلسم تعاج هدیابو ادتبا ۰ ردشمربدنیا

 دیلو نب دلاخ نب نجرلادبع «هدهسیا شتسبا ققارب



 ب 0

 هیلاراشم نوکی ربا «ندن راکدنبا ر ی (امغر)
 ندكما تعس هدیز سک ره کا ٽافو "امومسم

 تائاک رف ٠ یدیشهالک آ

 رب یفیدلوا شرو هنسیدنک گزمدنفا ( مەلص )
 شمالفاص كنمدنفا هانبتلاسر «بوراص هکاموک

 هننغآ و هن راز وک هد ین راکم سک قانریط یغیدلوا

 .یدشعا توص و ین رلغ | نفد_قر هوق

 نایفس ېا ن هواعم نب دیزپ ن )
 ییهجوا تنهوما كولم (یومالا ۱ هی وام

 كسندج و ردب « بولوا یریخا كيایفس لاو

 هلفابصنا و تعانفو یوشو تناید « قرهلوا یکع

 « بوغوط هدنخمرا ۲

 قشمد « هنیرزوا یلافو كن ردپ «هدنخم رات ٤
 نوک قرف «هدهسیا شمک هتفالخ ماقم هدماش
 هلت دابع «بولیکج هب هشوک رو ؛ شا تغارف مرگ

 تافو هدهرکص نوک قرق و ؛ شمالعاب هلاغتخا
 مکح نب ناورم یموکح هرکص ندنو . ردشقا
 تاود و « جورخ یلاسارخ ملسم وب وبا «بودیا طبض

 هدنلسن كبو تموکح ردق هبهجندیا ا هیسأیع

 .ردشم اق

 ندنابفس یبا نب هیواعم هچرتلا فن آ ۱
 تاذ چاقرب هلعسا وب ندهبامم هقشب هیواعم

 نی هبواعم هجرتلا ینآ یرلفورعم كلا ۰ بولوا
 ودي

 س ا وبا )

 03 ب | یدخ نب هیواعم
 هدرصم ندهیما ین ءاصاو ندا

 ن دن هلرما كصاملا ن ورو ؛ شلوا نکاس

 هیواعم هدمب .یدبا شا دیبش یب (امجر) رکب یبا
 چوا ههیشرفا هرکص اهد و هدننامز نایفس یا نب

 حورم یزوک رب هدنرب كرلنوب « بودیا ازغ
 تب هرکسع هله «بولوا داق رب رهام .یدشلوا
 ؛شلوا لئان هناحوتف یلیخ هج هبشرفا « هلفقاب یبا
 (هضر) رم نا .یدیشعارق رابتعاو مان هدرصمو

 .ردشعا لاحرا لوا زآ ند

 یفیدلوا هراج هم شل

 یدیا تاذ ر فصتم

 «بولوا یمسا كتاذ چاق ر ندهب اعم | دب

 بانح *هداز ۴ یرزروهشم كلا

 ۔دبع نب سابعلا نب دبعم سابعولا) نالوا یون

 ت گو ۳

 دهه هك« رد (یمشاما یثرقلا مداه ن بالا
 تاور و ظفح «بوفواع هد ( ماص ) هللالوسر

 هدنرونلایذبانج تفالخ و ؛ یدبلکد هدنس كج هديا

 .ردشلوا دیش هدنسازغ هیق رفا هدنخرا ۵

 «بولوا ی رسا اذ جد ن د هب اعم +

 بانج هیداز ی ی كا

 مثاه ن is ن بھا ییا ن 4% یون

 حق ربارب هلبا هبنع یردارب «هکرد (یعثاما
 (هضر) اف بانج «هدلاح یرلکدنبا افتخا ی
 هبیهاندنلاسر دزن «بولوب ینرلبدنک هللا یون سا

 رضاح هدنسازغ نینح «بواک همالسا و ؛ شهرت

 3 هدهراح # كيتم» «بودیا تاشو ؛رل كلوب

 (ءارجلا نب بتعم )— .یدبا شلوا حورجم یزوک
 ةنبدم هدعب و هشبح «بولوا ندهاح ءامدق یخد

 ۵۷ و ؛ شفل و هدنسازف ردب هلئرعه ههرونم

 .ردشعا تافو هدنخرات

 هل رکبد — طع رحم 2

 ی SC طع ۱ لدتعم

Grand 62۲روتسم هللا وص كضرا رک (  

 . دا كمت شب ینیدنلول مسقنم كنعبر چوا نالوا

 رحم رب عساو هدهجرد كج هلند ردنا .ردیکوس

 هلا E م EL اقزام «بولوا
 ندنزافوم تب رپ “امش « هدلاح یغیدلوا دود

 دیدج كنلف هبا ايسا "برغ «هبا ىلامش دمینم رحم
 رحم ندرازافو نانلو هدنراهرآ ربازج یهدننپ

 . هسیا قهج بونجو «ردبا طالتخا هبا یدنه طبع
 هللا یب ونج دمجتم رحم نداروا « بولوا قیچآ
 ( یفونج طبع رحم ) ینبم هییس وب .ردبا كارتش
 19۳ ندسونج ضرع ۰۰۴ . رونلوا همس یغد

e e.“لوط ٩۱۳ ۸ ۱۰و هیات ضرم ا  

 رذق هب ی یف لوط ٦٩ ۲۱ ۲۲ ندیقرش
 .NAN "ال وطو روک ۵ اضطر «بولوا دتم

 هدنلخاد دودح وب .ردراو قعسو هجرد روسک

 ۔ ولیک عبوص ۱۵۸ ۲۸٤ ۷۰۸ یسهیعطس ةحاسم

 كزسف زکد و یمبر رب كضرا *ورک «بولوا هرتم

 یلحاوس اھ مآ ندنتھج قرش .ردکعد ینصن نام

 -الوا یراهریزج هبشو هربزج كويب « بولوا زود
 رازیکد طوبرم هلدتعم طیحم رحم ندتیج وا «هلغم

 یثرقلا



/ 

 ت ۳

 هبش I فراق مآ هدنتهح لاعش . رو

 هدنسهرآ یسهریزج هبش اقناعماق كنایسآ هلیسهر زج
 رهطا هرصرب نانازوا یک چیست هلیسا (نامتواآ )

 لف وب ییا دو توت
 (یزکدٹنرہ ) طوس هلدتعم طع رحم هدنسهرآ
 عبرس ۲۳۲۳۱۲۷ هک« راروبربآ زکد رپ هلیمان
 یه هدنسهسیف لحاوس . ردهدنتعساو هزتمولک

 راءهر.زج هبشو هریزج قوچرب یخد هدنتهج ایسآ
 . رودبا لکشت زنکد ترد هدتهح و «هخمنلو

 هبش هقناعماق هلیلحاوس هبربیس یسیلاعت كا كرلنوب
 نانلو هدنس هرآ یریازج هلب روقو یسهری زج
 غیا. ۱ ۰۰۷ EA هک« ردیزکد ( قحوخوا )

 نواج) هدنف رط تلآ كوا . ردهدنتعسو هرتمولک

 هروق هاب یا 64
 ۱ ۰۶۳ ۸۲ «بولواهدنسهرآ للحاوس هروجامو
 یب یف بونج كنو . ردشینک هرت» ولسک عبر

  هرآ یلحاوس نيچ هلیسهرزج هبش هروق هدنتهج
 ( زکد یراص ) نالوا شلقوص ههرق هدنس

 یغد ینرازفروک هروق و یی هک« روینلو
 هلیاحاوس نيچ هدنسبب ی بونج هدكنول .ردیواح

 \ ۷ «of هد هزآ یرازح هنییایفو وئن رو

 ( یزکد نيچ ) نالوا هدنتمسو هرتم ولیک میرم

 - روپلو
 لی رد دا كضرا مه رگ لدتعم طرح رح

 یک یسالطآ طبح رح « هدهسیا یواح ین رالح
 هدیرلفرط ضعب « بویلوا هب یزود رب یانب رد
 هدنسيلامت مىق ىلحم نبرد كلا ۰ ردنیص كب
 هیواجو هدنونج كن رازج ( نایتولآ و
 نالوا دتم كدهنیرق یلحاوس اشمآ ندنلحاوس

 ۸ ۵۰۰ یانبرد هک« ردروقوچ ( وروراتسو )
 هلا هولا هدنتمج برف . رب راو ردق هبهرتم

 یا رد ید هدنرا هرآ یرازج هنکو هتسلف

 ( وروراقسو )روک ذم .ردهدنرهدار هرتم ۰

 هلیلحاوس اق مآ یرفوط هب قرش بونج ندنروقچ
 ر عساو كب ردق هنس هتوا ثناوتسا طخ ابزاوتم "

 هدنر هدار هرم 0۰۰ ارد رەق یخد هذاا ۱

 .ردهدکانن رد یخد یرلف رط ییونح كلا .ردن رد

 هدنالز یکی هلا هیلارتسوآ هدنتمج ېب ونج بر

 ت 8 ۰:۳

 یروقچ ( نوسموط ) ید هدنس هرآ یرازج

 ییطسو مت ًاضیع ۰ ردراو لعرب نیرد هلیمان
 ایلارتسوآ و هیلو اات یرللحم برق هیاوتسا طخ نهی

 برف هقطنم رب غیص كدهنلحاوس ليش ندنلحاوس

 ؛ بولوا دتع یرطوط هب ېب ونج قرش ندیلاعت
 ES هزتم ۲۰۰۰ ها ۰ یرارب رثکا

 یررب شعب تیهةطنم و نالوا

 هرفصزازح زسیاسح راغصو ؛ ردهدکلن رد زآ

 هلوص و غاص هقطنم و . ردواع هلب را همت تشه

 هنیرلهطآ عودنا "الاعث « قرهلاص روق مقاطرب
NIN UGSوئازوا ردق هنسل  - 

 . ردناتخم كب ع كلدتعم طرح رح هلمجو و

 هدنتمج ارتا طخ لدتعم طع رحم

 هد هراح ۀقطنم یمظعا مق ۰ بولوا عساو كب

 گاف ندزو و «ند ةیدلوا قوچ ینارضت «هلغفلو

 ندبطق کیا «نوجما قعوط ینرب كی وص ییدتیا
 «بولوالخاد هلدتعم طیحمرحم قا قوئوص کیا

 یغآ و فیثک اهد یرلوص هلیببس یرلتدورپ
 یباو . راردیا زایرج ندنتل ۲ كزیکد « ندنفیدلوا
 یارک ندنزافو تیرہ كرهلک ن داعش ندیتنقآ

 هنلحاوس یلاعش یا ما یرب « قرلرآ هلوق کیا

 هن رازک د نواجو قچوخوایرکیدو ؛ رنا یرغوط

 هدا ز ینساوه كالحاوس وا هدیسیکیآ ره «بوریک
 ۳ هر یخ ا یک نر و
 یهدنبونج یاهتنم تاق ما «بویلبرلیا ییغوط
 ماسقتالاب هلوق کیا « هوا لصاو هنیرازج نالجام
 یلیش یرکید و «ریک هپ یسالطآ طبح رحم یرب
 یرغوطهاوت-ا طخ « قرهالاب ییلحاوس كيور و

 کهدرلر, یراکدیگ یبوص كرابتنقآوب .راقچ
 و . ردقوئوص اهد هجرد یا نوا نوا ندوص

 قاعص و كور چ وا هدنتسوا كرليتنفا قووم

 یر كرلنو . رودبا قش یلدتمم طع رح قلقا

 (یستنفآ دلوبموه) یرب (٩ یستنقآ اوتسا ) طخ

 طخ .ردیتنقآ نانید ( وویس وروق ) یسیعچوا و
 لتوف دكا و كرب لا كضرا هرک ید ا اوتسا

 لد هر ۱ ۰ ۰ ۰

 ضیع ۲6 ندبونجضیع ۲ « بولوا یستنقآ

 «هدلاح یفی دلوا یا هرتمولیک ۰ ۰ ردق هب یاعش ۱

 ثالهرتهولک ۵ 9۸۰ اس روت

 تا ا طرح شضرا پق 17 هلن رح نا

۷۷۹ 

 یی هحرد ۱۰۰



 تا ع م

 یط- و یاشسآ یتقآ ویو . ردب | مطف ىن

htکد هنرازح هنیلف و ۷  

 هدنوکو ؛رولوا لصاو ردق هنلحاس هباارتسوآ و

 شب « پولآ لی ۳۰ هرزوا یلیسو
 . شل هدابز قع رس هلداد_ءا ید كراك زور

 یامتدم .ردهدنراهدار هرتم ۰ ف یاب رد

 لحاوس كل هیلارتسوآ لوفر « هوا لصاو هب رض

 « دلر هود ییعولع ه ونح هللا بقعل قن تقر

 | لرقر ؛رشیراق هنسیتفآ ( سوم ) نایبایآ

 هلرسیتنق آ (ووی-وروق ) «قرهنازوا یضوط هلامش
 4 ربع رب
 . رایج یرعوط هالحاوس دنه ندنس

 دو و۱ هم زآ لو کیا كدتنفآ كوي و

 هکر دب ی

 قنقآ رپ مو ات

 هفرش ندب م دنت هر

E: 

 یو وم

 یا ونج ضرع ۳

 ناک ندیونج یبتقآ دلوبمره .رویفآ

 رودآ وقاو ورب «بولوا هدنمکح فرط تل ۲ كنيتنق 7
 یلحاس هد ونج ضرع ۵" «قربالاب ینلحاوس

 اوتسا طخ هوش یرعرط هب یلامش برع «هلکر

 7 قعرس كنو . ریش راق هنسیتنقآ

 € وویسوروق )

 یحاو-- نيج هل رب ازح هندملف

 ایابط هرلار وا یی عوط اهدو « لکتن ها

 ه قرش ؛لاعش < هلا شن ن فا اوت-ا طخ

 یتسهیقرش لحاوس تاهبنولاچ «قرههآ یرضوط

 یاقمآ و ؛رود یغوط هقرش «هرکص ندقدالا

 ر, ییضواع هلا-عت « هجندا برقت هناحاوس یلامش

 هبط بونج یسیاک مق و ؛ریتازوا لوق كچوک
 «قرهالاب یاعاوص هنروفیلاق « هلنارح ییفوط

 هئ ست ق ۰ ردهدنرا هدار هرتم

 قنقآ و 6 اک

 | یرضوط غ هب هدنسیشراق لحاس هقیکم

 كوب . رشد راق هتتشق اوتسا e «بولود

 ا هرتم ولدک ۷ ۵ هلا ۵۳ هدنوک یعرس

 .ردهرتم ۰ ی هرتم ولیک ۷ ه کا

 مکح راکزور یا هصلشاپ هدلدتمم طبح رحم
 بطق یرکید و ندیلامش بطق یر, « بوروس

 ۱ ی-همو کرک كرا ۶رذ« هد هس راک ند وتح

 لاعش یرب « بوریدتیا ليم ینتماقتسا داران و
 یک < سیا ندنفره بوج ی

 هنن افسری «بوعا هدنز وص مظتنمو ندعم راکزور

 ا ند رش

TY 

 | ۔هرآ یرازاغوب یربازج ییالم هدیلوقر

 | هلا یامش شا دا

 ٠ واک |

 ت ۳0

 زکد هدنرق كرلهطآ ىجا .ردشخم تار هه |
 ۱ راش ترارح یهدنسهرآ هرف با

 9 . ریل آ یغد رلتماقتسا هقشب را ,اکز ورو ندیایسا

 1 هدلحاوس هدنلاح دم «بولوا قوح یځد یر زو دم

 یزیکدنج ردقهره .رلکو ردقهبهرتم ۱ ۰ زکد
 ۱۳ ع ابن هدنرلتج , هدنالز یو |

 «هدهسرویلوا رهن واءرف فرخ «بوسا رلهغریصاقو

 صوصا یلعو كلدتعم طبح رح هرزوا تیمر# |

 هیسالطآ و یدنه طاع رحم یراهنوطرف كدنیکزا |

 کوب یتیم هبوب «بولوا فیفخو كريس هلتبسن
 یان » E « یل یعوط اهدو « لدتعم »

 . ردشل رو

 Ey حک كرا زج لدتعم طح رج ۱

 « هنیپلیف هلبررازج هسنوباج هدنتوج برف « بولوا
 ۳۳ ۶ یو لس سرو هتک یب |
 ندرلنو . روبنلو یس هریک ریازج هدنالز یکی |

 هموک هموکو r تب یر همآ نالوا هقشب |

 هدلاح 3 قینغاط EE مس ساو ف قرهلوا |

 ۰ راردفورعم «اکغ.د طبح رحب ریازج « بولوا
 ی رغ لاعش «بولوا مقنم هثاط چوا هیحاشاب ران و

 ۱ ارج یی ) ایسنورتیم هراکمدننیج |
 ریازج ین ) ایسنالم هراکهدنفرط یب ونج برغ

 ربازج نمی ) ایسنیلوب هدرایکهدرلطسو <«( ءادوس | ن
 رب یر كذاط جوا 3 .رولرو یان ) هر

 ددعتم یخد ماطر «بولوا یواح یرلماط قوح

 هوذارالکشتلاثبدح هدرلنو هک ردرکم ندرلهطآ |
 - ردنرابع ندهیناج سم

 ؛رولوا بصنم رانا قوح هلدتمم طح رحم

 رپ هاير ندنایرپ هجو یلحاوس اشسآ هکنوچ
 یساطلام یرغ تی هلسا- و «بولوا دټع رلغاط هرد

 ردق ه ره «هلکا هناحاس لدتعم طرح رح هنکید

 رابنا نوزوا ۰ هدهسیا قوچ یروعاب كهل امو
 لیس یجنآ « بویلوا یسهفاسم كجهدیا لصح

 07آ ؛راقآ رلوص شب هدنتروص |

 دوس درتازح رکیدو یرلقامرا راقآ هفرط وا

 زا ءام کا كن زکلا «بویلدا قراها
 : یرلکوس كلا هدكنن رانا نيچ .رولیکود هزکدو
 م وی رفا رنا غناکیسو هچ غنای « وه غن | 2 را

 زآ ندروحم راس یلوص طی رو اذه م



 ت ۳+

 هدنروص رب لزرک یکئر كنوص .ردلزوط "

 .رونروک یئام
 یکسا راد هنیدوجو كلدتعم طبع رحم 1

 یرلتامولممو رکف رب چه كرابلامور هلرا ياتو
 یراکدتبا همس رجآ رح نعل ( ارت را ) ؛بولوا

 قرط وا نون تشر رک تم و

 . رلیدبا بهاذ هنفیدلوا شقا هطالآ
 یراج و نو رح برع هدننامز هیمالسا

 دل ریبک طیحم رح « هاك ربا كدهنلحاوس كنىنبچ

 « هد هسرلشمالک ۲ رابرع قرهلوا یجنرب یتدوجو
 نگد هد هګ رص تروصر یخد مالسا نویفارفح

 « گر هدبا 1 هلیمات نیص رح داش ۶ بوبا

 ہدنغشک تاق مآ . ردراشتا نظ زیکد رب اتدام

 هدنس هوا كو < هڪل وا شمطم هنفندلوا ندنس

 ؛شلوابهاذ هنفجلوا زیکد رکید رپ هدنب یف ین
 شعثبلاچ هفلوب زافوب رب نوچما كىك هیاروا و
 هدنلئاوا یدالىم نرف یجعتل آ نوا تا . یدیآ

 تب دم ه دعا

 دنه و نب>

 كنبزافوب همانپ ( زنونوقساو ) ندنرارادرس هیناپسا
 ‹ یکی یدروک یلدتعم طبح رحم ندنتسوا یغاطرب

 نیا هنسهیرغ لحاوس هلا طبض یهقیسکم ًایقاعتم

 .ردرلشمروک یروکذ م طع رح یخد رالوایسا

 ( نالجام ) روهشم ندنرلنادوبق زیکرو ًاقاعتم
 هی هلیمسا یدنک هدنب ونج یاهتنم كلاش مآ

 یطیع رح وبشا « هلا فشک یزافو نانلوا

 «هلکاج یتتفدرظن ادعا و توکس «بوروک

 نکاس» ابو « لدتعم» نعي ( قیفیساب ) کو

 ا دک یار .یدشمرو ینمان

 ردق هناحاوس هقیسکم نداروا ندنفرط هنوطرف
 قحايس كلبا هدلدتعم طبع رحم رابتخا اب ءهلغلتا

 .یدشعالوط یقتسهس رغلحاوس تناش سصآ «بودیآ ۱

 یرایک زلکنا هد و لوبناپسا r تقو زآ

 هدنرالو یرغوط هفرش «هلرورم ندنزافو» نالجام
 كولمو هنییلیف

 طرح رحو 4 شمالعا هکتنک ردق هنلحاوس نحو

 رلیازیکروب .رلیدیاشمالک ۲ ینتعسو ةجرد كریبک
 «قرهشالوط یناتسدنهواقرف آ ندفرط یرب یغد

 هیلارتسوا و هنیربازج تلف یف «كرهدیا ماود

 ت عم ۰۳۳۳

 0 یدرلشلوا لخاد هلدتعم طبحم رح 1 رغ

 رجا ملط رود هدنلخاد یدالیم نرف ی هتل

 N مولعم هلمماع لدتعم طع رحم را

 لو ین ربرب تای رو تایذشک یرب ندتقو وا
 لوېج كرح مساو وب هدنوک ینوکوب « كرهدیا
 هدطیحم رح وب نوکوب ۰ ردشمالاق یسهطقن رب جش
 هلارتسوا و اقمآ و نواح نیلذیا هدنروص یاد

 «هتشب ندنرلیک طبع رحم ریازج و نيچ هل رارواو
 دش دمآ هرلاروا هدنروص نتقم ید كرللاپوروآ

 هک « ردراو یرلهناپهوق رواو چوا نوا ردا

 طیحمرح .رلشیا ندنلودج شی وس یسهلج كرلن و

 یخد یرللبح فارفلت ددعتم ردنا قش یروک ذم

 - ردراو
 ی مصتعلا نب لکوتلا ن دم ۱ ! هاب رم

 فینهیسابع ءافلخ (دیشرلانوراه ۱

 ؛ شغواع هدنح رات ۲۳۲ « بولوا یسعچوا نوا

 6 نددجا هاب نیعتسم یم هد ۲و

 یارجا هنس یت چوا « هلسولج هتفالخ تخم

 « كردبا تافو هدنخم رات ۲۵۵ «هلبا تعوکح

 عاشو پیدا «هجولاحیلم .ردشفل وا نفد هداماس
 .یدیا تاذ رب

 نور اھ لب ب .نوراه ن دجقعسا وا ) ) « 7

 تن هیسابع را | 7
 ؛ شلکه اد هدنخ رات ۱۸۰ «بولوا ید رک

 ۲۱۸ 0توا دمعلو هدننامز نومام یردارب و
 هتفالخ تخم < هن رزوا ینافو كملاراشم ٤ هدنخ رات

 تموکحیارجا یآ ۸ هلا هنس ۸ و ؛شعا سولج
 لاحرا هداماس هد ۲۲۷ ۰ هرکص ندکدتیا
 روسج و بیهم كلام هتوق رب هداملاقوف . ردشعا

 هلزتعم یک هفیلخ قومأم ید و . ىدا مدآ رب

 ؛ یدیا لئاف هنارف قلخ « بولوا مبات هنیداقتعا
 یداتتعاو «بودیا بذعت یال نایلوالثاق اکو و

 یرامشاضمب .یدریشیااچ هکمریدشیا لوبق هلروز
 لوطانآ نمی مور «بودیا تاحوتفقوچ رب .ردراو
 روطاریعا و ؛ طبض ید ېب (هروم) یهدنراید
 یالتا ین رک ۳۰۰۰۰ «كرهدیا بولغم ییفوت

 یرکس كرت لوا كا ندهیساع ءافلخ .یدشغا



Eت  

 ا ییدشا عج «بولوا تاذ وب ندا بیئرت

 | ن۹ رس ( ناسد اصاس ۰ هاکم ها بام.تسا دادغف

 | ذاخما !E « سست یخد ین ره ( یار

 تماقا هداروا اب رثکا ید ییدنک « كر دیا

 ۰ یدردیآ

 گرایسابع لدبا تفالخ امسا هد رصم -
 هلیبقا معتعم یخد ( مهاربا نب ایرکز ) ییجزکس

 هد ۷۹۱ انا و هد ۹ ادا « بولوا بقلم

 یآ جام هدنس هعق د یو ؟لتمع هتفالخ ماقم

 ۱ هما تفالخ هنس ۱٩ هسیا هدنسهعفد یکتا

 . ردشفل و

 نب دمت يح وا )
 سل دنا (یپیع ادا

 ن دجا نب دم یدج «بولوا ندنکولم فگاوط

 هدشنامز كمکح نم ماشه دیژم نده وما كولم ح دامص

 ` یدیشفلوا جارخا نداروا « نکیا یسیلاو هقشو

 هب م ( نعم ) یردب تنهجرت بحاص نمی یلغوا
 « هلفاوا یناق كرما ىنا ن زب زعلادبع یحاص

 رهش « قرهلیغارب لیکو هد ص هدنتعزع هرفس
 كلم هجرت بحاص و ؛ شا طبض یروکذ م
 لدا ییدنک « بولوا ثراو هنرد هدروکذ م

 نسح ییکام « هل-فلوا تاذ رب EBE مرکو

 .یدیشلوا الو ارمش محب یبارسو ؛ شا هرادا

 ۱ حداص 2, مصسم

Té 

 ندکدروس تموکح یآ یت زوقط هللا هنس ٩ و |

 ,ESE هسلدنا نیفشات نن فسو ننمولارما

 | هنسیدنک رارب هلدابع نب دقعم هجرت یحاص

 هدع) «هدهسنا شفلو ندرلندیا تواعمو ا

 « هلکشکد قو رکف هدنقح رم كېلارا شم
 جورخ ندنتعاطا رار هلدقعم یخد هجرت بحاص

 «بودیا هرصاحم ییهم نیفشات نب فسوو ؛ شا

 مهتعم نانلو هتسخ « نکیآ هرزوا كنا طبض

 كن رانعثد قح .ردشعا تافو هدنحرات ۸

 | : قرلبقص یفاج هنسینأت كاجا « هجر وک ینرقن

 .ردروهشم یکیدید « تولاقح *وش لک

 شعب « بولوا تاذ رب صاش و بیدا ییدنک
 انیلع صغت »

 یبیاهنک ك. رصع ءارءش . ردیورص یراعشا

 . ردراو یخد یر همح دم قوحر هدنقح

 ۱ نت
 تملا نب قفولان دجا ت 9
 7 ۱۱ ۱ هللاپ دضتعم

 >مدنخشرات ۲ ۳ ۰بولرا ییعتل ۲ نوا كل هس ابع ءافلخ

 لا لع دعم ی « هدنخم رات ۲۷۹ و ؛ شوط

 ؛شعا سولج هتفالخ تخن «هنیرزوا یفافو كدجا

 ۳ قوف .ردشغا تافو هد ۲۸۹ ۰ هرکص

 اذهعمو راقوو تبیه بحاصو روسح هداعلاقوفو

 «بولوا تاذرب رور, فراعمو لدام هدهجرد كوص

 حالصا نجات نہال اریعتسا ءوس یهدننامز لالعا

 ۰ نیمأت یکباسا هدنف رطره كنکاامو «ریمعلو

 ندنقح تنهطمارقو ؛ شلیا صبة یرایکرو و
 تودو ؛ شا ریمع یے ہظعم ةبعڪ « بولک

 یابداو الط . یدبا شمریو ماتخ یخد هه راذص

 ریقوت یبیوبن تیب لها نیبدتنمو ۰ فیطنتو هاج
 شعب « بولوا ید یسهبرمش تعیبط . یدردیا
 .ردلوعنم یرامشا

 39ام لدبا فالح ًامما هدرمم
 ۱۳ 2 ار ین همت یک ید
 ردق هب ۷۱۲ ند ۷:٩ ( نایلس هاب نکتسم ن

 هلا لع لکوتلان دواد ( یبخکیاو « هنتس ۳

 تفالخ هنس ۷ داد هنخ رات ۸۱۵ ند ۸ ) د

 ` ردا

 [ ۰ تجار یخد هنسهدام « دابع » ] --

 نا » ] ( دابع نب دم )
 [ .تمحاص هنسهدام « داع

 (e هللا لع دمتعم ۲ ۱ صدا ت 2

 ۲۲۹ ۰ بولوا ییجشب نوا تنهیسابع ءافلخ
 یهداز مع هد ۲۵۹ و ؛ شو هد نخ رات

 سولج هتفالخ تخت «هنرزوا ینافو كهللا یدتهم
 یهرادا روما «بوروس مکح هنس ۲۳ و ؛شغعا

 ین هاب قفوم یردارب نالوا کلا ربدم
 ین هدرصم و هبرافص ءارما هدناسارخ «هلکرت هنندب

 یخد هدهرصب « یک یرلقدلوا شا درفت نولوط

 راشم نانلو و . یدیشعا روهظ هطمارق

 « هلكما تافو لوا ندنسیدنک هاب قفوم هيلا
  .ردشلوا یناخ"هتلاب دضتعم هجرتلا فن | یلغوا كو

۹ 

 | هلی دمتعم
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 ۰ « بولوا ترابع نده رق یر

۳ 
 را

 4و ) هب ده هلرک د مان و (

 كعاعسو هدنغ ایس هدکس ثكنتالو

 هدنجما «بولوا اضقرب هدنسیبغ بونج یاهتثم
 اط ( اون ییرغوطو ) راتب روپشم نوت
 اضق . ردشغلوا همس هلساو ییالوط ندنندعم

 ردق ۰

 «بولوا تنم هعق روا یسضارا ۰ ردراو یسلاھا

 لصاح یعاولا كرلهویمو هزبس هللا هعونتم تابوبح

 « ایم « داش ؛ ےلک یسهیعانص تالومعم . رولوا

 ۰ ردت رابع لدزاسو باروح

 رها یتیم ماظ يا دوو

 زور O ا نو
 یزک اضق هدنسیقرش بونج هرتمولیک ۷ ه كداخ

 .ردراو یسلاها ردق ۲ ۰۰۰ «بولوا هبصقرب

 یادم كتالوو قاعس یساضق ندعم س

 قرش صوصایعو ییضارا « بولوا هدنقرش
 . ردطع ینرط برغو «قلنابرواو یتاغاط قهج
 قانوق نایکود هفامرا هاد مبات هغامرا لیرق
 یهداضتو یاح ییارب مات هغامرا لیشیو ییوص

 بولوا تنم ییضارا ردا نا ندغاط قآ

 لصاح یعاونا كرڵەويمو هژبس هلبا هع ونتم تایوبح ۲

 نوشررف لیس ناریدنازق مان هاضق . رولدا §

 یجارخا « نکیا هدقلراتیچ هل ود امدقم یندعم
 _ هنا وا لب اقت هنف راصم یلالوط ندنادقف كن رو

 ۲۲ ۹٤۲ یسیلاها كناضق .ردشمل وا كرت «بویه

 یر ۹۹۰ وو تم ی «بولوا یدک

1 

۱ 

 . ردهناکنح BNE مود 7-1 ۱ « ییم را

 ۲ ءاسرلک ه .هسردم ۲ « معاج ۲ هدنلخاد اضق

 ۰ رد دوحوم یتکم س ريغ ٦و 2

 2 سس 2 سر ف دک ا ناش ۰

 : رد.صلخ 2ر

 : ردکت وا تب وش «بولوا لزربت یر

 تسناچ نتفر زا هل هلات ملجا تقو

 تست ۲ زا هلال نیا موشیم ادج دایزا

 تيب وش « بولوا ینامفصا ییجم نوک
 2 ردکزوا ۲

 تسینون راکفا هک تسین یلد چ ناهجرد

 تسینوت راتفرک هک مدیدن دادا مه

 ك 2:۳۵

 ءلج تیب وش «بولوا یلدادغب یسیغجوا
 : ردندنراهشا

 تسار دماک هزغ ریتره ون مشچ كرت ز
 تساوغملد هک نانچ ! تسشن هنیس نورد

 «بولوا یریعثک ( رهاط دم ) یسیچجندرد -
 ر دکک فآ تس وش

 یدادیم هچوزرآ ین هل قشع لیتق
 یرادیم هچوفر یرادن مود لد

 «بولوا یلریمشک هنب ( لام دم ) یبیفتشب -
 ردکن وا تب وش

 نه رب ی اردو هل لو رود
 دزورقا هوک نمادزا ی كنس شتآ

 ر -- ظونم وا : ۰
 اب وا ۳9 4 2 ۱ یخ رک فورعم

 اضر ىلع ماما « بولوا ندنویف وص رابکو ندوالا

 . یدیا یسلدازآ كا( تر ) مظاکلا یوم نت

 بحاص « بولوا بهذلا ینارصن لصا نع ین وا
 هلعمرب « نوا ملت نیهذم « هدننوابص ییهجرت

 قح بانج ماعم « هدلاح یراتدلوا شا ماست
 6« ردر » فو رم «هکدید « ردجوا » اشاح نوجا

 و هنب « هکدیا برض ملعمو «ررو باوج هد
 تا ۰ شمردا رارصا « هلا زا رک ین زوس

 هشناب كمام ماما بانج < هلکرت ینسهناخ ینوما
 هدعل و وا فرشم هلمدلسا فرش «كژرهدیک

 شمربتک همالسا ید نونا «هلئدوع هنسهاخ

 یخد یتنطاب « هللا تفرعمو ملع لیصح . ی دیا

 ندنظعو كک امس نآ هدهفوک نوکر «بودا هیفصا

 شیالآ «قرهنایوا ندلاقشا تقیقح مالکرب یی دتیشیا
 . یدشعا قاعلا هنوفوص هصزو «دلرت یاسد

 هدنقح «بولوا روپشم یءهنافراع لاوحاو لاوقا

 یرس ندخشاشم راک . ردلوقنم رداو قوج كب

 . ردشفآ و یدننادیرم *لج یراترضح یطقس
 یرق هددادفپ «بودیا لاحرا هدنخرات ۰

 یکه دنراوج دادفب ۰ ردشفلو یموحع هاکترایز
 . ردعمل دا( یخرک ) هلتبسن . هنسهدل ( خرک )

 ناو لک  برفم هاو وا تا او

 هبصق رب یزکم اضق هدنسیب رغ بونج هرتم ولیک
 ۱5 «یسهعلق رب کسا «یسیلاها ۰ ٩۰۰ «بولوا |
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 « یسهسردم ۲ « یدصسم ۱۵ « یی رش ماج

 ٤ ؛یلاکد ۳۰۰ ۰«یلاخ ۱ «یاج ٤ «یمهناضتک ۱
 رهث ر سا . ردراو" یاهو ۱۰ و ینورف

 هلم“ا ( سیلاخ ) هدننامز رلیلامور سا « بولوا

 ( يشب نب نام ) ندا « نکیا فورعم
 نامعلاةرعم هلتیسن هچلاراشم «هلغلوا نک اس هداروا

 مشو ترضح هدنبناج ان روس .ردشفلوا هی

 «بولوا رتاوتم ینیدناو یربق ك ( مع ) نون 2
 كننردلوا نوفدم هدسلان كمااراشم ین قجا

 هبصقو .رودبا ناب یوه توفاب یتفردنلوی ققح

 یرعم و كن ( یرملا ءالعلاوا ) ندارمش مظاما

 طقسم كريهاشم قوج رب د فورعم هلت

 .ردنوفدم هداروا هلاراشم یعاش .ردشنل و و

 یاهم كتالو و قاصس یساضق هرعمس

 برف «هلیتالو بروس ًابونج «بولوا هدنیونج
 ندنفرط قرش لامش «لدا الاش ؛روعش رسح

 كن-فارا .رددودح لب رلاذق هقر یخد فرش «بأپ

 زود یشلاع مسقو ی هط رام زا رب یسونج مق

 ( قیوق ) ناک ندباح هدتهج و «بولوا قلا و
 .رویدیا لیکشت لوکرب قلقاطب هلمسوت بسک یروب
 شکا كناضق «بولوا تبنم كب ینارطا كلوکو

 «بولوا تبنم یغاریوط .ردهدنفارطا كاوکی سارق

 «ماسیس «یراد «هب رآ «یادغب :یلالوصحم هیعاشاپ

 «موزوا «نوتز «قوماپ «هلق « كج رم «دوخن

 ندهراسو زو راق «نّواق «هزوح «الا «ران «ربجا

 «ریفیص «لنوبق هنگ یا تاناویح .ردنرابع
 «بول وا ترابع ندهراسو هود «رتسا « بک «ریکم

 هودو یلیق یکی «یغابب هلا رينو غاب رادقم یلبخ
 «یلاوم یغوچ تیاناویح . رونلوا جارخا یون

 .ردهدنفرصت تحت كني رلنربشع دلاخ ونا و یدیدح

 . راقیچ یوم لابو لاب «بولوا قوچ هدیرلیرآ
 وسنم شعب هداضف لخاد ندقوماب نالوا لصاح

 شو ابع یخد ندکو هقشب ندنو .ریاسای تاج

 یجارخا یغای نوتیز .رونلوا جن رلیش ضمب یک
 یسهطروع قلاب و یدیص قیلاب هدلوک روکذ م و
 .ردند تور مبانم هوحلشاب كنلاها یخد لاما

 «بولوا ترابع ندشک ۱۲۰۳۲ زکااب اضق ءیلاها

 .ردمالسایروصت ونایتسرخ ی ۲۰۰ قجنآ كرلتوم
 ۔ردە رع لح ناسل

 غ ۳۳۹
 هنسهدام « یرعع ءالعلا وا و ]

 [هلیروس تمجارم يزعم
E ۰كنيشك کا ندنسارەش - 

 : رداع

 ندنناداس ناشاک (نیلا زعم دم ریم) یدیجنر

 شعا تلحر هناتسدنه هدننامز هاش رک ا ۷۹ وا ۱

 ؛ردک؛وا تب وش .یدیا

 دنراذکل و مدش عناق وت ز رظن كي

 مدع تر یهذ قشاع تعانق هر

 ۱ نات دیم ( ندلا زعم حش ) یبعکیا -

 یرعه نرف جوا نوا «بولوا ندنتافاضم ونهکل

 :ردکنوا تب وش .ردشعا تافو هدنطساوا

 دئام زاسات غ زاسو ناهج زا نونجم تفر

 ها۲ دا یا رد لیل دادب كوان

 ( هو نب دجا نیسلا وا ) 1
 ییعجوا كنکولم هبوب لآ ۱ هلودلا زعم

 هلو دلا دام نالوا تلود سس« ¢ بوالوا دم

 نامرک هل ما كملاراشم سسؤم .ردبردار كنلە

 كە رام هدانا و ؛پو دیا 2 ی رلتهج ناتسسو ۱

 شلکینمراپ چاقرب كالا اسو ىلا لوص هدنرب
 زاوها هدعب .یدبا بقلم هل_بقل ( مطقا ) «هلغل وا

 هد ۳۳: «بولوا ا هنس راته طساو و هرصب و

 طاقسا 5 یکم هنیلخو ؛؟شلوا لخاد هدادغب

 ۱۳ ج لب هترورک كز
 ۔ردشمتا قلارعالاریما هدننامز هتلارمال میطم نک

 5 ندکدروس تموکح هدقارع هنس ۱

 .ردشغا تافو هدنشاب ۵۳ هدنخگرات ۳۰۹ |

 تنرکالولم دج نیسلا )۱ . 3

 «بولوایرلکویب كاو ییجندب ] ۲. ۶
 رگ ندظفاح كم یردار «هدنخراا ۲

 ناطاس هد ۷۳۰و ؛ مک هتراما عقوم هدناره

 ۍدنک «هللالقتسا نالعا «هنرزوا ینو كديعس وا

 ناتسروغو ناسارخ « قرهدوقوا هیطخ هنمات

 هحو ندنارادیرس AVET ؛شلوا زاد

 «یدیا شلک باغ ؛بودیا كنج هلبا دومسم ید
 «بوروس مکح هنس ۳۹٩ هلتکوشو تادع لاک

 یازاتفت لیدلا دعس . ردشعا تافو هد ۱

 هراز با ت ی٤ لول



 د 6م

 « حش رنک 91 اه ۰ :
 ِ اص ةه دام ۱ ?Ee ن نیدلا زعم

 [ ۰هلبرویب تەج
 ۔ اط رمهاشم (- ربم) تا
 كم «بولوا ندنیط ۱ دم نر رم

 .اص هنوتلآ كب نوا یسهلاسر رب ترابع ندتب
 .یدبا تایحرب هدنخرا ٩٩۳ .یدیشل

 نیکاب نب روصنم نب) 2
 یربطادانمن یریزن سدداب بل و

 نروستموکح هدنرلتهج برغمو هیقرفا (یجامنصلا
 كولم هدرعم ادعا «بولوا ندنکولم یرز یب

 1 ندرلن و و ؛یفلو هدنتسمب ات تحت تب هبمطاف

 یلاونع هلودلا فرش هنسیدنک ندنف رط هللاا

 با نر یه رب مد "یکی لود
 ردق هتفو وا و ؛شعوفوا هبطخ هنمأت هیس ابع ءافلخ

 هجرت بحا ص «نکیا باغ یفنح به ذم هد رغم

 بیس ه نم ؛كرەر دتا لوق یکاام به ذم

 «بولوا رادمکعرب رورپ فراععو لام .ردشلوا
 هدهروصنم هد ۳۹۸ ۰یدیا ابداو ام یهراد

 ؛ شغل واتس هنسی دن که دهيد 43 ۶ «بوغوط

 .ردشعا تاذو هدناوربق هد ۵ و

 ی ۰

 .ویماءاف (یدم«ن مئاق نب نی ا

 تاپ یبهرهاق هلع یرصم «بولوا یسیجندرد كن
 هدهیدهم هدنخرات ۳۱۸ .ردیسیدن؟ ندیا ذاا

 ۳4۱ «هلنفلو دهه یلو هدننامز یردب «بوغوط
 هنوروم تخم هننرزوا یافو كنبردب « هدنخ رات

 نالوا یسەلوروم دالب ادا ۰ گر هدنا سولح

 ررقن قینماو شیاسا .بوزک یفرطره كهي رفا

 رهوج هلا قیسنت ینرکسع «هرکص ندکدریدنیا
 رخ « كرهردنوک هبرغم هلا ودرا رب لمکم یدناق

 مق یکلاع اشرفآ نوش نالوا ردق هطيح

 لق هب هبدمم یرلنک اح هس ایل و ساف و

 17 كوب اهد هد ۳۵۸ هدعب . یدیا شا

 دناقررهوح هیلاراشم هنن « هللا بئرت ودرا

 هدهرص وا ۰ كرەھا ما نعا ه ر هه باج هلمن دابق

 نداوو طق رصعو ؛ شعا تافو یدشحا روفاک ۱

TY 0 

 هلت وپس لاک رهوح « هدلاح یمیدلوا شلوا بارخ

 یزاجح و ماش نالوا بات کوا و یبهیرصم طخ
 ؛ شا سسات ین رهش هرهاق « بودیا طب

 . یدیا شمالشا هش وشن هکلک هب هرهاق یزمو

 با ا لخاد هرصم زعم هد ۳۱۲ تاب

 دعب ای «هلالقن هباروا یخد ی راشمت كنیدادجا و

 هدرصمو ۲۱ هدي رغد .ردشع | ذاا تخ اب یهرهاق

 درصد روس مک 2 هک

 عاشو لاعو رب دم و لقاع .هردشع ا تافو هد ۵

 .یدبا تاذ رب

 ) ا كالا دبع ن د ) ۰

 ع بولوا لندسرف ءا رمش ربهاشم یزعم

 یونزغ دومسم نب میهاربا ناطلس . ردیلدنت رس

 ندلالالح ناطلس ه دمت « بو دیا رومظ هدننامز

 ناطلس و ؛ شتا قرت هدناامز قوعلس هاشکلم

 ارعشلا كلم و ارالاریما هدننامز رعس ندلازعم

 ناطلس .یدبا شعازق رابتعاو ناش كوس «بولوا

 هدو ص هدنخ رات 8۵ ۲ هدنتنطا-رخاوا ثكملاراشم

 ناطلس ۰ ردراو یلاود با ص ۰ ردشغا تاف و

 ههادب هنر زوا یسهروک لاله نوکرب كپلاراشم

 : ردندنراعشا *هلج یعابر وش ییدلیوس

 ي وک یدای ناوربا وچ هام یا

 یب وک یدای رش ناک وچح# اي
 یی وک یدایع رز زا هدز یلعت

 ی وک یراوشوک رهپس شوک رد

 ندنسارعش ناربا یخد وب كا ۰ 4

 | را یرعم
 ۶ رددنسا

 شیوخ رای یوک رس ز موربم هدنام رد

 شیوخ اید وا یک تقرا لدو یا

 تاثتعک ترد ندا اسف

 3 ر دیصلخم و

 لرقم ا ( یرالموصسهاش ) یتیم
 تب وش . ردشمروس رب هناشورد «بولوا

 2 ردکن وا

 راشف نش ةف زا دروخ وت قشع رد هک سب

 ١ وها خاش فنر دش ماوس

 - ولا یضاق « بولوا یلروهال ییعکیا -



 .ردهاکت راز هحاروا یدق صو ٤ ردیلغ وا كنيلامملا

 ردکنوا تب وش
 میتب تسد یر هک مد نآ در ترمسح هديه

 دراد یاج هک تسآ "یزرر اطع نیک

 | « بولوا ندنرازریم زی ربت ییجچوا -
 ۹ یدیشا تحایس هناتسدیه هلناعفد

 ردکن وا

 تل وش

 دزرل ی نارسپ بیع ز ریپ ردپ

 دزرلی ناک تشب اطخ تشک نوچرب

 یادم ( موصعم رم ) یبیجتدرد
 . ردیلغوا تنی اعم ردیح نیدلاعیفر ریم «بولوا
 ردکت وا تیب وش

 دزیرک یسک هچره زا دیآ ششیپ دنیوک
 دیآ ےعیپ هک دیاش مزی رکیم رای زا

 نرف یعثوا (  ذع الم ) |

 همور راد « هدلاح یفیدل»ا یلناسارخ « بولوا
 هدنللا مور « كرهدیا كولس هاضف قیرط هلترڪه

 لزوک یرت و یسراف ۰ یدیشفل و هدرلقل الم ضعي

 ۰ ردندنس هکر راعشا تس وش . ردراو یراعشا

 مور ثاسهلوا ندنلصو تلود رب هڃن

 موصعمیا یلصاح رب و هنلود كپم لوا

 ناتسدنه ( ريم )
 هاگ هک او ندنسارمش ۱ ی 5 را

 ه«رارسالانزخ» «یلاو د بل ص ؛بولوا ندنلاعر

 - وظنمر هلساوذع « راکفالاندعم » قرهلوا هرظن ۱

 . ردراو ی « دنس خم رات » رب و یەم

 ۰ ردشعا تافر هدرگب هدنخ رات

 « هاشنارو » ] ( - كم )۱ ایم

 ]> هنلوا تعحارص هنر هدام ۱

eلدامل اثللا ن نب دلا فرش  كالم) ۱  
 (یداشبولا نم رکب یا نی دلا فیس 8

 « بولوا ند هب وا كولم نرو- تموکح هدماش
 تموکح هدرصعمو ی-هداز ردار زی وبا نب دلا حالص

 ۰ ردب ردارب DE ندلا رصات لماک كلم نروس

 یاش «هننرزوا یلافو كتبردب ۰ هدنخم رات ٥
 لهاو ؛ شمروس تموکح هتس نوا «كرهدیا 1 طض

 هنیردارپ نوچجارخا ندطایمد هان راکن رف بیلص

۱۰۰۱ ۵ 

 یراق هبیلص لها 5 هدنطلف « بودا دادما

STA 

 o یهراسیف « كرهدیا برح هلتیقفرم لاک

 ۳م لما توا تمض ىدبا ش
 «بودیا تافو هدنشاب 1٩ هد ۱۲۰ .یدشمرو

 « هدهسیا شلوا یناخ هدماش رصان كلم یلغوا

 قاحاا هنناب رع هبداب م

 دیعس وبا ندلارفظم كلم ) شو

 ندلانز نسلا یا نب یروکوک | ۳
 ندنساصایاکباتا لصوم یردب ( نیکتکب نب یلع
 هدنرلتمح ناتسدرکو هر زج هنمان كرلن و «بولوا

 لب را زکلاب « هدلاح ییدتسا طبض رار قوچ رب

 شا هظفاحم نوه یدنک |

 نانلو بنا قجآ ۰ بولوا یناخ هدلبرا هجرت

 ندلب را « هد ردیاها ان «یتسیدنک زاعاق نبدلادهاج

 ا

 . ردشعا

 بحاص هدننافو و ؛

 ی( فسو رنظلاومانیدلانز ) یردارب «هلجارخا

 هدعن و هدادنب هجرت بحاص و : شک هماقآ هنر

 یزاف نیدلا فیس لصوم بحاص «بودیک هلصوم
 هدعب و ؛شفلوا بصز هنارح ندنفرط دودوم نت

 ندنفرط كلوب «بودیا باستنا هبیلوما ندلاحالص
 « اطعا هب هجرت بحاص یخد هقرواهر هد ۸

 جوزت ( بوبا تنب نولاخ هعیر ) یس هریشمه و |
 هدنناب راح باص لها « بولوا یم هتشینآ «هلنفلوا |

 یردار هد ۰۸ و شوت هدنتیعم كنب دلا حالص

 ید روز رهش «قرهنلوابصن هلرا «هلکا تافو

 «بولوارمعم هلرصلوط .یددفواقالا هنسردنک

 . ردشلو ترهش هلیمرک و دوج
 اذ چوا ندنسارمش دنه ۳

 < ر دعا مظعم

 رکا نیدلا لالج (  هجاوخ ) یسیجنرب
 9 وز زا تدح «بولوا یس داد كهاش

 مادعا ۳ لدنفرط هاش رکا « هلک ٤ا لتق

 : ردکتوا تب .وش - ردشقلوا

 نتفک ناچ یا وت شیپ ناوتن ارلد درد ۱

 ناثک ناوت هک درد نب زا مراد ین

 رکا تناتسدنه ( - دم ) یبعکیا 5

 نوا .یدیا مدآ رب لکوتم «بولوا ندنرهش دابآ |

 هدنطساوا یرعه نرف یعچوا ۱
 : ردندنف رش تعئر تی کیارب وش . ردشعا

 تافو هدنشاب ۰



 سیدقت كلم رورس ی خور ره

 سیر سد نید “لبق لسرقرف رسقا
 كالفا ساسا هک لسیم دما ترضح

 سیسات شرون “هولج ٌهقراب زا دراد

 ی هطخ رام ) ناذعلع مظعم ( یسعچوا جی

 RE تب وش «بولوا ندنس8 1

 نم راکت دما یکناوید یک زور

 . نمرانعبابسا حج نالفط كنس زا دش هک

 یشالانانسن - رج رلادرع وا

 ا ند هاڪ ۳ ۱ لععم
 هدهرونم ندم هدمب و ؛ یفلو رضاح هدهکم جن
 عانتما ندتعس ههواعم نب دیزب « بولوا نکاس

Elندنف رط یرلآ ةيقف ن هد را مو  

 هدروک ذم مو رار هلاهچ ر بحاص . ردشل دیادیهش

 هعیب ر نب سابع نب لضف ندنفرط ملسم موقص
 نب هللادبع ن رکب وا ۰ بطلادبع نب ثراجا ی

 «قوراتلارمع نب هللادیمع نب رکب وا « رابطلارفمح

 بد نر هادی« ادم نب هلط نر بوق

 یخد CL 12 ن لقعم ) بس . ردشنلوا

 ؛ شلوانک اس هدهرهب «بولوا ندهباد نانبعتم

 هدنامز كدب زب او هد طاش رخاوا تنه واعم و

 ) لقعم رهن ) ی هدنب رق ہرەب و

 ند هباعص لمس ا وب ی ا ردشفل وا هرم هلمسا كیول و

  aردراو اهد تاذ چاقرب .

  7هدنس هرا ردن هلبا هم رکم 4)م ۱ ایت

 ردرب رب ۰

 ۰ ر دعا تافو

 وبا ةر زح ندنتافاضم لصوم 2

 E د O 3 ۱ ایاشاعم
 ك_تالو هنردا ما ۶ .

 و و ۱ هرعلعم

 یزکساضق هدنسیپ ونج برف هرت.ولک ۰۰ كنغاط
 رب «یمماح ۷ «یسلاها ۳۰۰۰ «بولوا هبصقر

 چاقر, «یسهیکت ۲ «یسهسردم بارخر, «یدجم
 كوب اهد هلتقو هدنفارطا و یهاکت رابز و هر

 یر هارخ شم ردنا تاالد هنغیدلوا شفلو

 . ردراو
 ؛یغاط رغم ی فرق یناشق ءرقلعم س

 ند نتهج یف لامش ۰ « هل راضق لو هريخ "دلایش

 «بولوا دودح هلب رلق انس یلوب,اک یخ
 ۸۳ و هبحات غ هلرلسا رافزاو هکر ه مک «زوق ۱ 1

 خ د ات « هن ردا

۳۳۹ 9 
 ENE مدد « مالسا

 :ردنوکسم هللا لاها ۵
 2 ر دیک ندهبرق

 ۰۰۰ انیمخ بک

 تابوبح تولوا تبنم و لهنضراع زا یسیضارا
 .رولوا لصاح یعاوا كراهزبس و هوم هلا هعونتم

 تاناوبح «بولوا زسررض یخد یراعمو نامروا

 .ردنرابع ندهزاسو ریغیص «یکی ؛نویق یسهیلها
 ۱۸۹ «نورف ۱۸ «ماج ۲ «ناخ ۸ هداضف نورد

 «رتسانم و اسرلک ۳ ۴۲ کم 1۱ «ییمرکد لب

 یس اه ونس تادراو كب اضق .رددوحوم همش> ۸ و

NN 2sردهدنراهدار اريل . 

 ی
 . یدیا E 4 لم اش ی هد

 ناکۆنج (یدنفا دع ديسلا)) ۳

 دهلات ET د لولعم

 ناکقنج«بولوا ندالع نک هن هیمالسا تشمدنسم

 ریما دملولعم ندنرودص یرود ناخ نایلس ناطلس
 وا «بولک هاند هد ٩۰ .ردراغوا كشدنفا

 یدامادو «شعا ماود هنسرد كنم دنفا دوعسلا

 کس ندکد تا سرادم ناو یدیا شلوا

ANSهنر دا « هسو رب « رع» « ماش هدم) و بلح ه9  

 ٩۹۸٤ «یرکسیضاق لوطا هد ٩۸۱ و یسضاق
 لا مور هد ٩۸۷ ۰ فارشالا برق هدنخرات

 .یدیشلوا یرکسعیضاق

 - كعتم ءارق هد ر

 هدنرو

 نشم دنسم هد ۸
 قت زکس هللا هنس رب «یقرهنلوا نیبمت هبهیمالسا
 تل زم رامتخا هد ٩ مراد الادمب یاوتفرومایآ

 هدوبقلریحمشز «بودیا لاحرا هد ٩٩۲ و «دءاقتو

 هئسهربطخ ۽ ۱ رةلاراد 1 یسهدر کایحا كنردب

 یحاص هنسح قالخاو مر کو مام را نفد

 .یدیا تاذرب

 OS زدنسارهش نارا (كب نیسح دم
 E رر بول وا ۳

 دیآ یرد ناناجز سپ زا ما همان باوج
 دیآ یریب شیوکب دصاق دوریم رک ناوج

 هبحات ر هدنراوح ندرا هدنیطسلف 2

 . یدیا

 یغیدلوا ی هرین لصانع « بولوا

 مدکنآ ست اریعم ۰ ردشعا تان هدکیاالس 0 الا

 ناخ ماس ناطاس زواب ناکةن> «بولوا ىا



 ی
 نوتلا زویج وا “لا مدقت ین رلاریعم هرات رفح

 : ردکن وا همطق وش .یدیشلوا لئان «هزاج
 هعاناح لوا مهسلی مدت یربغ ندکود وم

 هغاي رڪ “هدد ون رظن مد رب رانا هک

 لد كنس لوا رملي مد یدلبا د راشاط

 او ه رب مرام ۲[ هآ

 - یثم ن رمعم دبع وا » ] 8 ٩

 كن رهش هصیصم ۱
 ۳ «بواوا ١

 ؛هدلاح یغیدلوا بارخ ندیرح و

 ها هنغب دنل وا راعا ندنف رط روصنم رفعح وا

 .یددغلوا هیس لمس وم
 ایت ہدج كنتالو زاعح ۱ 1۳ 23

 ۰ ۲ ۰ ۰ كيهدح و هدنغ ت

 كنهمركم ةكم

 هبصق رب یزکسم اضف هدنن رق یدودح ریسع و

 هعازوس

 « یوح ۰
 1 ۰ a هنس هدام

 یرکید مس
 ندهلزاز زا

 ۵ ز ومعم

 هدنسلق رش بوح هرتمولک ۰

 ۱ زستمها یعقرم و ضآ یساوه « بول وا ه دی دح

 اسم یاتعاس مرا ندنس هعدق *هدلب (تسل) نالوا

 هدنرانکتناهل رب نردو ظوفح ریل آ یک نوا و هدف

 دم ادبع ناطلس ی زاغ نامز هاشداپ .ردشغل وا سیا

 سیسأت هدنرلنواه دهم كنیرترضح یا ناخ
 عماجرب .ردشملل وا هی هل را هناهاش مسا «هلغغلوا

 یدیو «قدنخ رب «نورف رب «بتکم رب هلا فبرش
 یخد ناکد ۱۰ و ناخ ۱۰ .قرهنلوا اشنا هلق

 «یسضارا تنم «هلغنلو هدیداو ر .ردشمالشاب

 ناقیج هدنراراوح «بولوا یرلاعم و یرلقلامرخ
 دیدجز کرم وبشا یساضق -- .ردررمشء یغاب كتبا
 | یورتم کک نالوا یواح ییلاها ۲۰۰۰ هليا

 کا ]نی ندهبرق ۳ و ندنسهبصق ثيل
 هعلق ر لزوک هداضق زکر .رولکود هالعا باز

 هرناهلس كنالو لصوم

 تاغایتس و هدنغا- مدیا ا

 «نایزاب ًابونج «بولوا اضق رب هدنلامث یاهتنم
 فرش «هلرلاضق رازاب رہش ندنفرط قرش بونج
 رهشیخد ندنتهج يلام برف «هلا هاربا دودح

 یمهرق (هکرص) یزکم .رددودحم هلیغاتس روز
 | . یدیا یم هلعسا و امدقم یخد اضق «بولوا

 ندهرق ۰۰ راز هلرهبحا رد شب و شاطروس
 .ردنوکسم هللا لاها ۰7۰۰ یتا «بولوا کم

۳۳۰ 

 هدنخرا ۰

۳۹ 
 «پولوا ثرابع ندنرلتریشع درک هجحاشاب یسیل اها
 «هدراهسیا لوخشم هلتمارزو نا اس هدارف ران و

 اا .راراشاب هدنتلآ رب داج هدرا باب ن زاب ۱

 قبلا قع ش یناضق «هد4هسلا قلغاط ی مظعا مق ۱
 تنم هدنرلب داو راما عبات کوب هلبا لفسا باز

 «هبرآ یا :یلالوصحم .ردراو یخد یرارب

 . ردنرابع ندنعاولا هویمو هزیس هلبا هراسو 2

 ا لا تاناوبح راسو نوبق
 ۳ بس | دیما ةدوسم اکح كنتالو نا ّ

 «اول کم ًابونج «بواوا ا فق ر هدنتهح لاعت

 یخد ًبرغ «هب را ضق یدو "دل امش «قابلا ترش

 نالوا یمانمه یزکم .رددودحم هلیغایتس ناو

 اضق .ردیسهبرق (باشوخ) عقاو هدنرزوا كباچ |
 ندهرق ۲ و هبحات ۲ هلبرلعسا هملق هش آو ناب رع

 یروصقو قهرا ی ۲۰۰۰ زکآاب «بولوا بکر م
 AE هرزوا قلوا درک هلتیمومو ماسم

 وا ًاعقو قلغاط اعف ییضارا .ردراو یسیلاها

 كنغاط ( غوج) « بواوا قلهو

 یزافویرب روپشم هليا (کیدک غوچ) و یعافترا

 هلیعسا (هرد لزوک ) هدن--یذراق كوب . ردراو

 یرهووا .روبنلو زافو رکیدرب رومشم هلب رلاع ص

 تبنم كب «بوناوا اورا هلرهن باشوخ روک ذم

 هرتم ۴ ۰و 5

 هریخذ هروک هنیرلجایتحا زکلای ییلاها «هدهسیا | و ی زا هر
 -ارپ هدنلاح اص ینسیلک مسق كندیضارا «بوک |

 لتیلک «بویاسب یرلیروس نوبق كوس كيو «رارق
 نلیکود هنلوکناو راردیا جارخا یغایو رینی «غاب

 یاچرب هلیمسا یلوص غوچ هقشب ندباشوخ روک ذم
 عات ههلجد «كرهنیا ندغاط نالوا یانمه یخد

 یسهلج «بونلو یریوک كو ییا هدنلخاد اضقو

 .ردندەقىتە راثآ

 5 ؛ زعلا 3 هرومعم

 و نر زملادع ناطا-موحم نافاخ ءتول
 وب «هلنمناوا لیکشت و قیرفت ندنتیالو رکپراید
 بلحو ساویس ًابرغ . ردشمللوا هیت هلسا

 یلونج قرش «بح هنب ًابونج « (یغانس شعم)
 ًاقرشو ندنفرط قرش لاعش «رکبراید ندستهج

 یاهم كنبل و طا سفن

 - وا تبالو رب هدنقرش



E 

 «بولوا دودح هلرتالو مورضرا یخد ۲۷۲۰۶
 هلا ۳۲۵۳۱۰ و یلامث ضرع ۳۹۹ ۳ ا ۳۷۲

 . 0لوط  CESهدناسم ا ردم

 یی هرتهولیک عب ۱! ص ۳ ۰.۰ ی.هیعتس 3

 ٤١ .ردعود

 كن لوطا «بولوافلتخمو یلهض رام یسضارا

 ناک كر هديا بیقعت نساذح یسهیونج۱ لحاوس
 .واط) نود + قرش لاش هدندودح یالو هنطا و

 هلوق اف «یلابح ۶۸ _.اس «اغو» یا ( سور

 بونح یتتالو زی زءملا ةروم4 «هدلاح یغیدلوا مسقنم

 مسرد «هلبا قش یرغوط هقرش لامش ندیرغ
 «كر هدا لک اوت عافترا هدابز اهد و دزغ انس

 مورضرا «هرزوا قعثالوا هنس هيظع ههل ا س اقفاق

 ندنرلهبمش ك هلسلسوب .رریک هنیرلتالو رکبرایدو
 :یراکوس كا كرلغاطنانلو هدتالولخاد قرهلوا

 نایلاب نالوا دتم ًابزاوتم هنبراتهج تورخو هیطالم
 كج یراص یهدنتهح تکا هلب راغا-ط دورعو

 .ردبرلغاط روزم یهدنسهلاعث دودح كء-ردو

 زواج یبهرتم ۱۶۰۰ ۰یرهورذ كکو كا آران و

 ا ۰ یک ا «بویعا

 هدناخاد یسهضوح تارف یلوت كتالو ۰ ردهدنرل

 مورضرا .ردمبات هنسهلام یزفروک ه ,هب ؛بولوا

 وص هرق ) ناک ندی یغ لامش یی ندنتالو (

 ندقرش ینمی ندنراتالو رکب 7 و سیلتب هلا
 كرهشلر هدتالو لخاد یربن ( دارم ) نلک «

 هدشورد تالو هک «روب دیا لكشف یغامرا تارف

 رر یلجابهالوط كب یرغوط هقرش هدمب و هب ونج
 لصاو هنسهيقرش دودح كتالو « درک ندنابرح

 كوسرب « در هنود هب یل بوذح نداروا و ؛رولوا

 هنتیالو بلح «قی رفتل ادمب یتالو دودح هدهفاسم

 ندتمج وا یتالو ززەلا ةرومم هلمجو و .ررک

 زکر قح « بولوا دودھ هلیس هطخ هرب زج
 قوم یس هچراپ رب ینیدلوا لخاد هد كالو

 بصنم هارف ندب ضوط . رد دودعم لندهر زج

 هم «یاج یروق هدنلخاد تالو « هرزوا قلوا

 رلیاچ ضمب راس و «وص كوك «یلوص هتخاک «یباچ
 یرضوع هیونجقرشوقرش ندیلاعش برغو برظ
 جاقرب رکیدو یباج ركه دهب وص هرق «ېک یفیدقآ
 روزوم ندنغاعس میرد هد هرې دامو ¢ یاج

 0 هرم ۰

AAA 

 . رولیکود راهرد قوچر و یباج كزکشج هلیوص
 ۰ ردقوچ كب یس ه راج هایم كنالو هلمحو و

 تتورخ هک«روبنلوت لوکر زکلای هدناخاد تالو
 ًةحاسم « بولوا هدنسیقرث بونج هرتمولیک ۲ ۵

 هدلحاوس قت ۰ ردهرتمولیک عبس ه۰ ییهییطس

 .رراو ردق ههرتم ۷۰ هدنرل تروا «نکیآ هرتم رب

 كبویاونا قلاب راس هلیغیلاب نالس ذیذل هدلوکو

 تا هعرنم .رونلوادیص یروم"وصو هیدیم لزوک

 یاوه « هدهسیا راو ید قاقاطب چاقرب هدنراوج
 . ردلکد هدهجرد كم هدنا لالخا

 هرزوا تموم یساوه كنت الو زب زعل ةرومعم

 یدعم نابکو هطالم «بولوا مالغاص كيو لدتعم

 قلفاطبوب «هدهسلکد كيسک |«تبص هدنرارب ضعب یک

 كرل هوم درج «بویلوا ندهیلحم بابا رکیدو

 یرطبا ندنسم ها تامر هزبهرپ ك:لاھا ا

 رام ندطابش « هد هسرافاب راق قوج نیشیق .ریلک

 .راقلاق راق «بوالشاب
 مق هله و كنیل وطات تالو و «بولوا رادل

 دعب ندرا هاکسا قجمآ .ردیرب تنم كلا كنسقرش

 یرلبا كب كتءارز ضراوع ضعب یک یس هفاسم

 «یادفب : ینالوصحم هعاشاب ۱

 . وص و تدام ك یضارا

 . ردعلام هنسمراو

 هلناب وح راسو دوخت «هدل وصاف “ر « رصم «هبرآ

 « مداب ‹توط < موزوا . نونو «قوماپ «نویفآ

 ترابع ندنعاونا كرل هزبس و را هوبم سا و زوح

 * ېک یغیدلباب زمکب و بارش ندموزوا «بولوا

 یخد یسوروق كراهويم راس دلرکو ڼو درک

 كا كتالو امدقم كرا و نوفا .رونلوا جارخا

 هدرانس كوصون « نکردیا لیکشت یتادراو كوس

 یونس ییولوت . . ردشما یلدټو لزت
 لخاد زکااب « هلفلوا ترس تك «بولوا ردق هبق

 -رونلوالامعتسا ندنف رط راد رک ۳ دلاو هدتالو

 ندکلسکزلوب «نکیآ قوج تب هلیتفو یرانامروا
 ندنودوا نانلواقارحا هدنندعم نابکصوس# ایلعو

 رنک ا هاسالو هدلاح ییدعش یر لوا فالا
 هن رب NE كزت هنر تاقورح هدنفرط

 « بولوا هدة اللوق ناشخا دل راج اف [ رادهوبم

 مرد زکلاب ها ردا كي و كريس كب رلنامروا

 ی ااا «هدهسروشا» نامروا مویلا م دزغارحس

 تاک ز رکا كل دمش هجن داعم IT هکد تیک



ER 
 یکه دکر کشج و نوشروق 0-1 یه دشدعم

 نیکاز كب یسیجنر_ كرلنو . ردیراندمم روک
 .ردهدقفل وا جارخا هغاود یر ندیکسا «بولوا

 لزوط «بولوا یخد هط لوس رب هدهیطالع

 « لک رضن یبوص نيز كلوک رب
 ردق هق نولم رب یونس ندزرط ندا

 فرص هدرالحم راوج و هدتالو لخاد «بونالب وط
 ندساویسو درعس هنب رلتهج لامش زکااب و ؛ روئلوا

 زکص  .روالوا لاخدا زوط

 ضع ۰ بوالو یل وص ندعم قاعص جاقرب هدف

 نیعت یرلسذح زونه « هد هسا عفان ها ما

 لاما اذه عم « بولوا زا یرامعم . ردشمهما

 هداز كا بور دشت هباها تاناوبح رادقم یلبخ

 بسر

 اےس مسرد هل غ اوحس

 كنس هماهاتاناوبح .رارر و تیم#ا هرارتسا و بکس

 ۰ : ینادلوت یونس
 6 ریه ۱ ۰ ۰ چ

 AE ریکس ۹ ۰ ۰

 « كرك « ناشواط «یابت «تروق «ییآ هدرلغاط

 تاناویحراراب هنلاحعا كر وک یراتسو راسو اودرز
 . روینلو

 ؛بولوا یرلیا یلبخ یسهیلحم میانص كتبالو
 زب ندقوماپ هلا هراس و كلهدر و میلک ندکو

۹: «۰. OT » نوءفق ۰ ۰ 

۳ 

 ۰ ردنرا-,ع ندرت 6

 | راشاثیلکح>و یراتچ و کز نیکی هسونامو

 یونس کر و نیکا هعلشاب .روناوا لا

E ENEزر پوط ۰  » 

 «شاق یلکسا پوط ۰۰

 PAA ثاهدر ۰

 هدتالو لخاد هقشپ ندتاجو سن٥ و

 تاوداو تالا ندربمد و ربقأب و هیغاید تالومعم

 عیانص راسو ۽ ریل اب

 قازوا ندرالک ساو طاع هلرا هرق ندفرط ره

 هجتاباقنو ىلاصقت كنب رالوب كج هياشيا هیارآ «هلیسلوا

 عنام هنسیقر" كراج كازستینما و تبوعص نالوا
 یسهیعانصو هیعرز تالوصحمث؟ ۱ كتبالو «بولوا

 لاهاو ؛ رونلوا جارخا هرلتالو نالوا راوهحه
 هکمر دشبت تالوم4 و تالوصح هدایز ندنرلج ابتحا

 هدهعر ص و تو رخ

 « ملک هچراپ ۱ ۰ ۰ *

 . رونلوا

 یالوق یرالق و فشخ زکلاب .راردهدکمهع زوا

 | كنيلاها ۰ رونلوا لقن هیاپوروآ رلثیش شمب نالوا
 یک یغنیدلوا یرلتبغر هنسارتشا هیینجا ٌهصتما

TY 

 | تدالو .رونلوا ارجا هدام

Ekر  

 ك هيلع ةمتما نالوا یلقینایط اهدو زوجوا اهد

 تكباجارخا « هیلع و ردهدفلوا بجوم یجاور

 هنب رادقم ینصا هیاحارخا تاالاخ دا «رارب هلیفا زآ ۱

 «لوفآ :یناجارخا یلشاب كا .رویمهلوا غلاب یغد

 قوعابد كييا «یسیردهجهرقو یک «قوماب «یغاب
 قایآ «میلک : هدهجرد یعکیاو ؛ریغذ «تاجوسنم

 لابولاب «شع وروت «یمخنو یسهزوف كا «یفاق
 ۳۵ لدهراتشاو هتسارک «بارش « یعوم

 ندنواو كيلسا قوما یسیجنرب كا هسیا كنالاخ دا
 هرکش «هوېق «هلاسواک هللا هناتخ تاجوسنم هرکص
 « نداعم راس و یالف «رقأب «ربمد «یغاب شاط

 داوم یتاعتم هکآ ریکنلچ و قاب! «تارهوحم «تعاس
 «تبریک« یدفاکءراذبج « دغاک < رو «ازحا «هفلتخم

 NN ی ونس تاحارخا E . ردهراسو سف

 زکآاب . ردهدنرهدار شو رض نوبل« ۱۰ یالاخداو

 ساویس هسوش رب ندبا أدب ندنسهلکسا نوسماص
 زکب راد 2۶ یدهمررم « بولک ندشتیالو |

 رریک هنتالو

 كدالو .ردقوج یرلنمرکد وص .ردهدقلرب یخد

 نوبلم۷ یس

 كتالو هروک ذم تادراو «بولواهدنرا هدار شو رغ

 بسانتم ريغ هلیس هداملاقوف اسا هموقو هلبتمسو

 . ردرهاظ یغیدلوا |

 ةب دادعارب هدتالو کم هلکه زوج فراءعم

 هب رکسع ٌةيدشر رب و هیکلم ٌةیدشر رب هلا هیکام
 ینیدناو یثادتبابتکءرر صوصخم ها و روکذو
 هدشر هدنشکا كن رازکم اضق و قاعس .یک |

 ناییص هدارق شمب هللا تالحم وا و یرابت کم

 رهسردم روم“ قوچ زآ هدنابصق و یرالبتکم
 ۲۱۵ « هدشر ۱۳ هدتالو نوت . روبنلو

 ٤٥١ «هسردم ۱ ؛قرتاکم نابص و هشادتسا

 کلوش قمرا ۱ و یناتسنورب ینمرا ۱۲ «یمرا
 هشرارویسیم كيلوتف هدهتشب ندرلنو . یتکم

 ۵ صوصخم هن رراویسیم ناتسنور و ۸ صوصخ

 و بتکم ۲۳ هدننالو ًامج. هک « بتکم
 هعیطم رپ دام هتموکح هدتالو زاکس .رددوح وم

 هرک رب هدهتفه «بونلو ( تیالو ًةعبطم ینعی )
 تالو ةمانلاس رب هنس ره و هز غرب یر هر

 را هبعش ضەإ هدناخاد تالو کو ؛

 هيلع فرا ره و ۰ یه وئس تادراو



er CEن  

 ار اضق قايس | فیرش مماج ۸۸ هدتالو لخاد . ا یا

 ۳ وزرا ۱ N . روینلو اسلک ۱۹٩۹ و "

 «بولوا كرت یروصقو درک یس ۵4۹۰۰ ندنس

Eىا  
 هرزوا ت شک هدنغاعس مسرد را EES . ردشس

 طالع | ی یک ریکب رع و نیکا .راروپتلو
 هلرلشیا یک یایجهطوا و كلغ دخ یراککرا

 ر هرزوا تیموم و هدرلفرط راس و هدلوبناتسا

 .راروینلوب هدکآرکسع یعق

 هاضت ۱۰ و قاعس ۳ یتآ هجورب تالو

 و

 : ردب واح

 ارق رادقم هیحات اضق قاینس

 ۱۹ هرکس هیط الم ۰ بولوا T ۷ ۷ ء تالو ءلاها
 ۹ هغروب ر حک ۱ ۳ لسم ین ۰۰۶ ۹۵5 گرو

o داصم ا ١ 

 ۳۲ نافلاج | یىی ۵ «یات ستو رب یمرا ی 1۰1 «یمرا
 ۱۳ E ۱ A  هلسم «یلاما ندموز ین ۵۰ و یتاوق یءهرا fo و راق دم یصح 9 ۳

۱ 

1 
۱ 

 چ
 ۳۷ لکنرا
 ۳۷ ایلع عوخ

 وخرام ی یدنک الم نو

E 31۷۰ درکسا ۲ ع تب و  
 تم از TE / یقسیس
 د 4۲ یدیشید

 40 ۱ 2 دل زکشج ا ۳۹ كوش ۱ رک

 كنت را وشاب 3 روز رومطم ۹
 ۳ ۷ ك ۱

 ۱۰ ناضمر ] دو لرد رپ ۱ > هرا و لزق ۰ 7
 ٤ ن رد ی دعم ناک

 كي وه ۳۲ رداط ات
 ۸۳ نالاق قح هووا ۱۳ رعا ر

 نازایراج ۲
 ۷۱۹ دا ۷

ِِ 
 اجا ۳ یا |

 ال 1 ۷ کت | یا نکا

 هیرق ۸٩ هیحال ۷ اضق ه یغابنس تویرخ ۱۹ نيغ آ ۱
 ¢ Wo VY“ ۰ < هطالم ۷ یلکشاپ ر

 ی و < مرد ۹ ولت ۱
 ۹ ۰ ٥ زیدرفک
 نوجا تیالوآ زکر هلیغاتس زکر ] 1۰ نانس

 7 ۳۳ وفرط هکر وتب
 ] هللروس تعحاص هنس هدام » تور+ D ۱۳ زور ۳

 7 ۷۱: لوبلیب
 EG ( یناریشلاهتلادبع نب ( ۱ سیدص /

 هجرت و هل.مرکو دوج | ةدناژ نب نعم



 18۶ YE ن ع م

 :ردکن وا یابر وش «بولوا یاره یسیعنکیا - یادنبا «بولواتاذر, شلول تره هلیتبارط كنلاح
 دراد قزکش فوخالب ز لماک شمب ۰ هلفلوا ندنساما هب وما تلود هدنلاح

 ر طب دو سفت نی دیزی ) یبیلاو نیقارع تبیان كا و هدراکایلاو
 شفلوب هدنتیمم تن ( یرازفلا دره ناف

 111 تموکع «هرکص ند ه وما تأود . یدیا

 دز هلا یوم هدطساو هجرت بحاص «هعناک هسابع

 هنا هم

 هرکص ندلتق كرص نن دیزبو ؛
 بناج هنریتک بولو یتسیدنک . یدیشعا افتخا

 تدم .«هلغلوا

 یثراق هرویصنم رفعج وا رارب هلرم نب

 شا تمواقم

 شلدیا دعو رلتافاکم ر ۶1 ندتفالخ

 شلک هب یف تایوقو قوح هے ھا ةد ال

 تعاجر ندناحارخ هدنخگرات NE تاپ : یدبا

 همشاه « بودیا ناصع یشراق هروصنم رفعج وا

 | یثابو یزوب « .دناز نن نعم « هدقدلوا یسهعقو
 | كوس هدنکوا دروصتم « هدلاح یغیدلوا ییراص

 یایصع بابرا ؛بودیا برح هلتعاصتو تریغرب
 ینزو «هجنروص ینتفیدلوا مک روصنمو ؛شقیعاط

 رهظم «كرهبد «مهدناز ن نعم كنيدارآ «قرهچآ

 هدراکابلاو ماطر هنو ؛شلوا ناسحا و وفع

 ناتسج” هدنخرات ۱۵۱ تبقام «قرهنلوا مادخسا

 . ردشفلوا لتق ندنفرط جراوخ «نکیآ یبیلاو
 17 بحاص هصنح ییا ن ناو ص ندارمش ریهاشم

 هدننافوو هبحدم قوجرب هدنقح «بولواصتخم هب هج

 دوج فیهدناز نب نعم .ردشلاءوس رلهثرص لزوک

 رداو قوچرپ هدنقحیسهبیرغ لاوحا راسو یرکو

 .یدیا راو ید یسهرعش تعیبط .ردلوقنم

 ۔ارعش یلنامع یرعه نرف یعتوا :
 ند هولوم تق رام نیبستنمو ندنس یوم

 :ردک:وا تب وش .ردیلکننالس «بولوا

 رانو لیل كنس هدکیوک ةبعک ردیا رود
 ردیواوم رگ هلیهالک سش ردیا صقر

 تاد یا تد نسا ع سرف ۱
 :ردصاخم حرم

 «بولوایاراخت (فیطالادبع هجاوخ) یسیجنرب

 وم تقرط .ردندندالوا دلرارحا هنلادیبع هحاوخ

 وش .ردراو یهونعم رامشا نمقتم ینرارسا هیول
 :ردندهلج وا تیب

 مسدیم نمهرب رد ین بسن ردنا ۓیشب ین
 "هداز مسریم نمادب مایرک اچ

 الب ز فراع ح تسا هل ص وح زا

 دزاد قرط هره تساع ز /دسرت

 تباذ ندنسارعش سرف

 : ر دیصاخ

 ناهجهاش تلاتدنه (ضیفلاونا دیس) یسیجرب
 كلدیب رداقلادبع ازریم «بودبا تأشن هدنرهش دابآ

 :ردکنوا تب وش .یدیا لادنناذرک اه

 دوشیم ییانشآ رحب نیددرک لکوت اب
 دوشیمییاپو تسدیب اپو تسد دوجواب

 ظفاح نب دومسم دم خیش ) یسیوکی| -

 ناهجهاش «بولوا ندا لصانع (موصعم دم
 ین رلطخ هتکشو قیلعتس .ردشعا تأعن هددابآ

 o تب وه یدراز لزوخ
 یتعم ددا فطل نچ ریس شخببب
 ت ریش مرظن رد یلک خاشره مخ

 دم رومشم «بولرا یناعهال ییعچوا-

 تیب وش .یدآ یسهیمع كنينامهال نزح ىلع
 :ردکنوا

 درک ام دییو تفر نونج دوش ز كمت
 درک اد و داتق مادرم زا یهایس

 ندارمش هن (یلکنم نابم) ییجمدرد -

 1 ربکا هدناتسدنه «بولوا یلغوا كمراکم دم

 هدننامز ملام هاش .ردندنسهبصف (لگوک)) ندننافاضم

 :ردکن وا تب وش .ردشماشاب

 شب

 زیر وربآ رهک یوزرآ رد یتعم

 بآرد نرعمدووش رکف رحب صاوغ

  :رديلئاق كتي وش (یحم ریم) ییعشپ |

 مخ0 وا قوش ز هنبس نوتسیپ رد

 دنکیم داهرف هشت رازه راک

 یب ةرح هللا سام ضرا (- ب ) 2
 هدنناب «تولوا ويو ر ه دندن ملس ر

 وش يبس یو .ردروہشم هبا ازغ نالوا عوقو
 ههرونم ةندم (كلام نب سام ءار وا) هک «رد

 ندیاحا ندمدنفا (ملص) تاشاک رغف «دارهلک

 همالسا كدجت لها «هلیمانعا هدجن اذ چاق رب

 ندهباحس هنتيعم «هلکعا ساقلا یسملروب توعد

 رانوبو ؛شلرویب مازعاقرهللروس قیفرت یثک قرق



0 
 ( لیفصلا نب سام ) «هشوا لصاو هب (هنوعم ژب)
 -راق «هلکیرح یبیع لئابف رئاسو یتسهلیبف ماس یب
 اس . یدرلشع دیش یس لج یر و ر
 هدنقح یسادهش هنوعم ب كشرلترةح تان ن

 :ردزاو یب هرم ر لدا
 میهارب|ناطلس ناک ةنج
 خیاشم یرود ناخ

 رود لوصالا يلع . ردیل دابآ زاق «بوا وا ندنمالسا

 هد ۱۰۳۵ «كرهدبا كولس هیاضق قیرط «هلسرادم

 لوساتسا هد ۱۰۵ و هرداو رعم هدءبو ماش

 شلوا یرکسهیضاق لوطا هد ۱۰۷ «یسضاق
 رطاخ «بودا هفلایم هدتیاقح مازتلا . یدیا

 ظافو « راهظا هلماعم لتدش هدنماع ی اقا و

 هدمبار ناخدامناطاس رود «ردبا لامعتسا تاریعت

 ردص هد ۱ و لوطان آ ردص اه 5 3 2۹

 هب هبمالسا تنش دنسم هد۱۰ ۵ ٤و ؛ ؛شلوایلیامور

 هلتل ادع لاک ی اوتف روما ردقیآ ۱«قرهنلوا اقرا
 .ردشا لاحترا هد ۰ ۰ ۵۷ ۰م رکص ندکد تنا هرادا

 یس هردم نالوا ید هدرا هدنس هعشج یذاق

 . ردنوفدم هدنراوح

 ارعش لامع یرعهنرق ,عنوا

 E 1 نم ۱ ی

 ناطلس یردب « بولوا یینادناقلاق یسیجنرب

 .یدا هداز دعم ندنرلسردم یرود ناخ دیزیاب

 ی-هسخ «بولوا قوج یراهشا كنهجرآ بحاص

 بونل هتسب ندنفرطرلینغم ملطم وش .ردراو یغد
 : ردندنلزغرب شلو ترهش

 ردیم ندرکقتسخ رچ یغودلوا سح ملاط

 ردیم ندریلد ىع ندلد الب هجنوب هعشاب

 یدادجا « بولوا یشعم یبیهنکیا
 ییدنک . یدیا ندنرودص یساها ه ردقلاوذ

 وش .ردشغا تافو هد ٩٩۹ «بولوا ندنیسردم

 : ردکن وا ملطم

 دلرت لعل ٌةعرح اناج هنشتلد ندیا شون

 كرتوك پآ هدلاع درب رک ۲ ندا

 ا ( یسودلاةمطاف یيا ن ) 1
 هدهمرکم ٌهکم « بولوا نده 7

 هشبح هللا هلفاق یعغکیا و ؛ شلک همالسا ندیکسا
 هادم هدشامز رهمخ ءان هدعإ « بودی ترعه

stro 6 ی 

 یوبل بانج رادرهم و ؛ شتا تدوع ههرونم
 بانج تفالخ . یدا شلوا لئا هنفرش یوا

 هنتلعماذج «بولوا یرادهنزخ لالاتیب هدیقوراف

 یوادن هلیبلح ابطا ندیقوراف بناج «هدقدلوا التبم

 .یدماشلدبا فیقوت هروک ذم تاع «كرهلریدتیا

 ی یوبن بانج رهم هدنتفالخ كام ترفح

 هنسیدبا عایض « بوروشود هنسوبق ( سرا )
 تفالخ رخاوا .ردهچر بحاص ید نالوا بس

 هدیوضتم بانج دهع هدتاورر و هد روژلایذ

 : شا لا زا راد را +
 كاد زو ن ا ۱ ناعم تر اد نو هط نداره

 ( هتلادبع نب نیدلا نیعم هجاوخ ) یسیجرب
 ردکنوا یعابر وش «بولوا یلزارید

 تشذک زور ون داب وچ اقب مايا
 تشذک زوسو تثعگ ام بشو زور

 دید چ مهب مداهن مشچ ات

 تشذک زور مد د مداشک مشچ ا

 هناتسدنه «بولوا لراوزیس یسک ۰ تکی

 رک وا تب وش .ردشعا تافو E «هلتلحر

 لصو هک مدش ېک نانچ قارف تلظ رد
 نه ناشن دیان تسود یور عش ۳

 «تافع» ( قاقد نیدل نیعم ) یسیجچوا --
 ۰ ردلغ وا كن دحوا ق یحاص هرکذت یئاونع

 هتس دنک یونس تسامط هاش « هلغا وا ندایقا

 یموادم هنظع و سلحم «بولوادقتعء هلبا لماک داقتعا

 هدعب و هزاربش ندش ورق . یدیشعدا هفیظو

 ؛ شلوا نطوتم هدنکد « كرهدیک هناتسدنه

 عطقم وش . ردشعا تافو هداروا هد ٩۱۷۹٩ و

 : ردکت وا
 دیلاب ی دوخ زاب نییعم دایص ماد
 تسداتفا دنمکب اناهه شیدیص هزان

 اب و دز ( نیدلا نیم ) یسیج درد -
 : ردکنوا یعابر وش «بولوا یزیربت

 هدید زا بآ یا مدکچ* نوخ
 هدید زا بارخ تسه لدو نم راک

 تستفر ققد وت ات هکاب وزریخ رب

 هدیدزا باوخولدزاربصو خر زا كئر

 « پولوا یلدابا رتسا لصا نع ییهشب -
 هفاارظو فئاطاو تاک: . یدیا نطوتم هددمشم

 « تذل » هديا وب «بولوا تاذ رب ارا سلجمو انشا



 Ca 2۳۳۹ ی ع

 4 یارطاط « 1 ۱ ۰ ۱۰ ( تذل نعم ( 0 هلذا وا شم زاب هلاسر رب هلناونع

 [. تعجام هنسهدام ۱ و نیل نزعم هاش ه دننش راا ۰ یدیشا و ترهش هک د

 هلوناتسا نوح حص دقع ندشناح یوفص بسام

 «بواک هف رطو هدنتبعم ك موصعم ناد وا مانعا

 « هدنتع نع هزاڪ باج رار هلتر افس تثیه هدمب

 فالتخا ه دن كر موصعم هیاایوء ا جاج ل اريما

 رم هب رح هت «بوشود
 جاقرپ رکیذ هجرت بحاص «هدقدنا وا لتق یساتفر و

۳ 
 «هلقعاب یک دلو « هدهسیاشعا تع نع هناتسدنه

 هلا یک نداروا و هب و دح «قر هلسررف هلا

 ۳ ردک: وا یعاب ر وش :ردتعلوا قو رغ»

 مدرک یهار رع ك هک سوسفا
 مدرک یهاو و متسی زن هنادیع

 ديف هطقن كب یاچ دناع همان رد

 مدرکی هایس زور و بش هک سب زا

 «بولوا قد مرخ ( تامل ) یی 7 ش
 : ردکن وا تیب وش

 مشع اب ماداب و لک می رت ز دیور

 وت تافتلا هکن دتق را دا

 لئاره ( نیدلا نیم انالوم ) یسیجندپ
 . ی دیایدب رف زن امز هداوقت و لضفو ٥ «بول وا

 «ةنلاةضور» ۰ ینلأترب هلبناونع « ةوبنلا جراعم »

 « یوسوم خشرات » و یخ رات تاره رب هل اونه
 .ردراو یرثا کا هلبرلن اونع « نیاظعاول ةضور » و

 . یدیا تایحرب كدهنب رخاوا یره نرق یجتوا
 : ردندنرامشا *هلج هعطق وش

 مربع و تسمه وت قوش "هداب ز نم وچ

 مرکنیم هچ رهب منیب وت لاج همه
 نم هکداذکو رف یهاوخ هک باج ره وت

 مردب او باج دص عمر هک و

 ( ناخ نیلا نیعم یواوم ) ییجزکس -
 هرکصندنردب «بواوا ندنسالع ریهاشم ناتسدنه

 ؛ شلوا قفم هد داآ نایعهاش تنطاسلا راد
 چوآ یراعشاناود . ردشعا تافو هد ۱۲۲۰ و

 : ردکنوا تیب وش . ردیواح قیب كيب

 تیوربا تیب نیا لدب دنز یمه نخان
 باتقت كي تنسح هقمص زا مدرک ناز

  هبصق نوادب كاتس دنه ییجزوقط --

 ندنس هذمالت كالرتق نسح دم ازرم و ندنص

 : ردکنوا تیب وش «بولوا
 ما هتگن هراز لد نمر د فروت ا
 تسا هنقر مراک ر تسدو دش تسد زا مراک

 كي موصعم ا

 شا هردو |

 ۲: داغ « هاور د | . ۹
 ` IS ۱ هباورب نیدلانیعم

 تام ) ۳ ۱ یرجاح ندلانیعم ن دم دماح وا ۰ 3

 4 تمأقأ هدرواس 0 بولوا ند هعفاش ءاهقف

 لاحتراهدار وا هدنخرا ۰۱۳۲و < لات

 ۰ زپجولا حاضیا ه ۰6 ةيافکااباتک » . ردشا

 روهشم فیل" چ وا هل رلناونع « دعاوقا ابا 53 و

 ۰ ردراو یربتعمو
 *یممو «ین وج»]

 هن را هدام « یتوج

 .اتسدنهو ندخشاشم یشچ ند ںاعم رابک (  هجاوخ ) ۰
 یغیدلوا ییناتیس لصا نع « بولوا ندهنظم هج
 هدننامز یروغن دلاباهش «هلتلحر هاتسدنه «هدلاح

 هدربچآ هدنشاب ٩۷ هدنخ رات ۰۳6 و ؛ شماشاب
 كب « بولوا هاکترابز یه ر . ردشعا تافو

 ۳112 تی هردتپ مو متصم
 : ردندنس هنافرام رامشا *هلج هعطق وش

 دنګ تود ځد رکف مد رد قشاع
 چ کک هک ها رک هقوشغم
 اطع و فطا وا و منک هنکو مر اط
 جک تسوا یدال هک یزیچ سک ره

خرهاش » ] ۱ خ سهاشنردلا نیعم
 » 

 [* تعجا ص هنس هدام

 « دلا نیعم » ] : :
 یجندب ات سەدام ۱ یوسه نیدلانیعم

 [ ۰هلروس تمجارم هنسهرقف
 -ارعش یلناث* یره نرق یجنوا | .
 : ردنصلخم تناذ کیا ندنس ] هک"
 «هرکص ندق دل وا لخاد هسی ر دن قی رط یسیجشرب

 . یدیشلوا كلاس هنکاس یناتک یناطل۔ ناود
 : ردکنوا تب وش

 شلوا نوخ یرغب هل بم كلعل من اسآ تاود
 شلدا نوکن رس هدنسوزای تربح دتنام لق

Ez2ر 3 بول وا یللوساتسا ییعکیا  

 ردکز وا تب وش . یدیا ندناضق

 ردقوچ قح فطل ظعاو هعوقروق یزب هللا طارص

 3 یلوقاروق هدنآ هکر كدتشیا ند ران

 ۱ ی وج ندلانیعم

 [ ۰ هلبرویب تمجارص
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 (هدادنا) هدنب رق نکارثسا - یدبا راو یا

 الم یب هبرهاظ مولع و ؛ شلک باید هدنسهبرق
 ندلادمس میش ؛ لیصحمل ادب ندینیارفسا ندلارغف

 ةيفصت «هلبا لوخد هنیداشرا *هرئاد كنب وج دم
 «هاک 2 تافوهدنخ رات ۱۰ ۰ یفعش . یدباشلیا نطاب

 شماشاب هدنط-اوا یرعهنرق یجشدب كز هجرت بحاص
 هن « ناتسلک» كنبدمس ی .رویلیشالک ۲ یفیدلوا
 7 موظنمو روثنم هلساونع « ناتسراک: » ادیان

 - هافرام راعشا “لج همطق وش .ردراو یلوبقم رثا ق

 / ۱ رد دتس

 نم مرت هتفشآ وت ناشیرپ فنذ زا
 نم مرعس داب وچ هتفشآ وت یوکرد
 يوب وت ناتسلک ز مای هک د-شاب

 نم مددپ رد ایمدای نوچ هک ت سیر

 Mogador) ( هر وس هلرک, د مانو ۳
 یتنالطا  طنح رع . تاناطقا رشم

 هرتم ولیک ۷ ۰ كنصنء ی ربع ( تفسنت ) و ه دنا> اتم

 هن ویف وص تق رط « بواوا

 ضرع ۲۱۳۲۰۳۲۰۳ قرهلوا هدنسییرغ بوج
 هلکساو هبصق رب هدس رغ لوط ۱۳۹۳۹۰۰ هلبا ی اه

 كچ وكى هدنسیش راق «یسا اھا ۷۷۲ sele «بولوا

 مالغاص «ینایا ظوفح ریغ و خ بص «یناماکعسا هدهطآ

 كاثیایلیخو یراناقوس زی «یساوه فیطل كبو
 ۳ . ردراو ینراجت

)Mégare ۰و ەق | ااو  

 E ۳ نر هراغم

 ۔الاس) و هدنبرق یزفروک هنیکا قرهلوا هدشنيف

 هیصقر یزکم اضف هدنسیشراق یسهریزج (هنیم
 یک هدنرزوا كل هبصق و یسیلاها ۰۲۰ « بولوا "
Eۀنمزا .ردراو ۍسهلق رب هلاق ندرالکیدنو هد  

 « بولوا رش رب روم و كو هراغم هدهعدق

 ؛یدنا یزکرم كز هطخر كچ وک ناند (هدیراغم) 3 ۱

 یسیلاها « بودبا لیکشت تیرومج رب هجمرآو ||
 یشراق هرلبل هنن «هلغلوا بوسنم هنسنج (نایرود) " ۱

 رهرام قوج هلرلنم و ؛ یدیا راو یرلتموصخ "
 لیخر هدنلحاوس زیکد هرقو زیکد قآ .یدرلشغا

 زکد هرق ) ایقاره «بودبا سیسأت یخد را رم 3

 ندهلج وب ( هدهلجس ) هنایلب وه هرانمو (هدنتج |
 دوجوم رثا رب چه ندنسهقیتع ةينا كرهش .یدیا "

FEV 

 ` كزالس) هینودکلاخ « (یرویلیس)هبریهس « (یسیلکرا

 ر ها ۱

 مسج هلاق زدننامز كرلج-الپ زکلای «بویلوا قابو
 . ردیقاب امسق راود كوس رب شابا ندرلشاط

 .یدیا یهراغ« (دیلقوا) ریهش «یضایر
 11522۲۰ ۵۵۵۵۵ ° ن
 2 ا هراغم

 دق و هدنتا | كنغاط (لوه) و هدنس رغ

 امور .یدیاندنر ربع كرلیلهراخ+ سا «بولوا
 .ردشفلوا برج هدننامز رال

(Mégaride, Mégaris)هدنانو  

 یلامش قرش نخزرب هعنروق
 9 AT هشروق هلا هتناو هدنته>

 یزفروک هنیکا هلزفروک هتنروق «بولوا هطخ

 هوس مه هقبآ «هدلاح ییدعش .ردعقاو هدنسهرآ

 « بونلوا هرادا هدنروص اضق ر قلم هنتلابا

 نامز «هدلاح یخی دلوا قوکیم هلا اها ۰

 «بونلوا هرادا هدننروص تروهچر هجرا هدعدق
 را «هلغمن و بوم هنسنح (نا رود) یدل اها

 كن زرب .رلیدبا قفتم هلرایل هنآ اردانو هلرلبلهتراپسا
 ترا كنسيا اهاو هل.تهج یس هیعق وم تیما یکه دنرزوا
 .رلب دیا ل اط هنبرلقافنا فرط یکی اره ا هنتعاع#و

 روم 1 نانوب (Mégasthène) | ا

 «بولوا ندننویفارغج و نیخ
 ( روناق سوقنا- ) هدنرلخشرات ۲۹ ۵ دالیملالبق
 ددنه هدنندوع «هلذغل وا مازعا هناتسدنه ندنفرط
 «بواوادوان باتکو .  یدشم زاب باتکرب رتادهنلاوحا

 . رددوج وم یس هفهآ رب هتخاسو یرهرتفضمب زکلاپ
 هیصق ر هدسل دنا ( هماغم دوخاب 1 ام

 تكمالسا ءالع ريهاشم ضعب «بولوا

 یم ا یدعش هحرللونابسا .رددفل و ۹ طقم

 .یدمهنلوا قیقح یودیا هن

 ندنارا یارعش (یاغماد ىلع الم) ۱ ا

 :ردکنوا تیب وش «بولوا ف
 سک درخن نابیرک كاچ نونج یوک رد
 دننشورق داورخ داپ /رکج اا

 تااشرفآ یمساو مالسا نویفارغج :
EOرنا ناو هتشب ندرصم ۱  

 . رار دیا قالطا هزکترو و هبناسا نعي هسلدنا

 نالوا فورممهلیمان ریازج موبلا ندهروک ذم كلاع

 دوخاب ساف و ۰( طسوا برغم ) هبهعساو ةطخ
 برعم ) هتکلعا قدا هد تهوع اا

۳۷۳ 

 ۱ هدیراغم
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 سلبارط «هقر » هروک كلام . رر ویمان (یمقا

 شل دیا فد رە هدن را هذام « رازحو شاو «بیغ

 هنف رعآورکذ هدرز تل (ىدقا برغم) زکلا ؛ هلغلرا

 1 .ردشلروک موزا

 لامش تلا رفا (1۲۵۲۵0) 1 ٩

TAكو هدنسهشوک ینرض  

 -وا هرادا القتسم یر ندتوا ؛بولوا تکلم رب

 .رویدبالیک ینرب فیهبمالسا هرذاح لود هلل
 طاف ند (شک ارم) نالوا یزکرم هج رال وروآ

 ؛ېک یغیدلوا فورعم هلیعسا ( قورام ) قرهلوا

 هل ما 1 ساف ) ترا( ر د کل یخد هحزب

 هع>الط ما مالا یایفارفح «هدەسرا ا

 هد هدام و «ندنفب دلوا مولعم هليعسا (یصقا برغم)

 .یدلروک بسا. یرکذ
 یهفا برغم = .یهحاسم و دردح « قوم

 «بولوا عقاو هدنسیل اعشبرغیامتنم كنس هعطت اق رف آ

 هاس بسا هلیسب دن ک هلب رقت هدای ز كب هاب وررآ یس هشوکرب

 ی زافو (قراط لبجهلر د مانو) هس هدد ذاا

 هب یب ونج ب ضوزیکد قآ ًاقرش ندارواو + ردیالیکشت

 دتع هم. و یلحاوس یساللآ طح رح ی ضوط

 كنلابج ( سالطآ ید ) نرد الخاد : رولوا
 یفیدلوا دتع ردق هب هر هدنجما لوح هدنس هوا

 ندنفرط امش برغو بش هلهجووف .«ردلکو اتعم

 رحویزافو هتبس الامش «هلبا میل طبیح رحم

 قرش بونج و اب ونج « هلریازج ًافرش « هلدیفس
 . رد دودحم هلب رلاوچ ریبک یار یغد ندنتمج

 با ۲؟ و لل ضرع ۳۹۴ هلا ۲۷۴ اب رقت
 ةحاسم « بولوا دتع هدنرهرا ییرغ لوط ۲

 ۳ ی
 «بولوا هرتمولیک ۱۷۰۰ یلحاوس .رونلوا نیم

 | ول « هدزیکد قآ یا هرتمولک ۲ ۰ كبو

 هب هرتمولک ۰۰ و هدنزاخو هتبس یک هم

 ۱ هل مازح ۰ ردهدبسالطآ طع ر هدیعق ب» رف

 . ردنوزوا هرتمولک ۳۵۰ هدیدودح نالوا

 برغم = . یراپا و لابج «یسیمیبط لکت
 - اها « هدلاح یغیدلوا هدنشاب یاب تناوروآ یعقا
 تاقیقحمو تاب رحشزونه تو دب لاح یفیدنل و كال

 ینیمخن یخ د را هطب رخ دوج وم «هلغلوا منامهنسارحا هبنف

 یس هلخاد ًةضرالاوحا «ندنفی دلوا لاس ربغ ند طخو

 . زکج هلیبهر و تامولعم رب بس قجآ هدنقح

۳۳۸۹ 

 اع لبج) هب لالخ |
 هرتم ۱۰۰ رو لوا ريب( روغ ) هدنرلهتروا |

 ا ا

 حق یبرغ لاعث تناقرفآ ی وب ییرغ« نر

 لابج *لسلس ( سالطآ ین زی ) نرد ندیا قش

  ندشورپ ( ریق ) عقاو هدلحاس ینالطآ طب رج
 قرش ندب واج برغ ییا-بعقا برغ« « بوالشاب
 هلاعت فرط رقم «هلا قش هنو یرغواط هیاعث

 )الاكشن سوقرب قبجآ « هرزواقلوا رظان
 دلا تیهلساس و . رولرا e هندودح رازج

 هرتمولک 1.۰ ًابرقت كور رو دم لج عفن رص

 ما و ( نیشایع لبج ) مقاو هدنسیلاعث قرش

 ۲ د ( نارتم لبج ) هلرکید
 موکودرب «بولوایرءهدرذ روتسم هلراقو یعافترا

ISGیرغٍراع هب هه را تامح نداروا « کا  

 ندفرطر هسیا هلداسلصا .رویازوا رالوق مقاطرب

 (دیق) روکذم یغد ندفرط رب و هنندودح ربازج
 ٠ هرزوا تیموص « یقرهنازوا یرغوط هنور

 هک« روس دیا لیکشت ترصر هدنعافترا هرم ۰
 یرهورذ ردف هن رلعاذترا هرتم ۰ كوب

 یخدیرادیکو زافو ردق هیرتم ۱۲۰۰ تاهن و
 ندهفلتخ *یضارایسهل ام یلاعث تیهلسل ون .ردراو

 كطيع رح «بولوا هدنتروص لئام مطسو کرس

 شک | « هلغلوا ضورعم هد هنب رلطولب و راکزور
 هلرلن امرواو تاتا یرلبداو صوصایلعو یرارب
 نالوا مورح ندتمعت و « هدلاح ینیدلوا روتسم

 «برص ترابع ندنشاط تیئارغ یسهب ونج “هلام
 نالبرتآ ندنیشایع لبح روکذم . ردقالبحو وررف

 ( سالطآ یتآ ) هجرللاپوروآ هک « یرب كرالوق
 كورت ۳ کرم هلعسا ) سالطآ كجوك) او

 «یاونجبرف ًایزاوتم هلکاوا و هد ونتج تی هلسلس
 هنس هش وکې وج برغ كتکلم «قرهنازوایرغوط
 یداو ) SÎ لس AL ؛رنازوا ردق

 كيوب . ردنا نایرج ( سوس یداو ) و ( هعرد
 فلتخ هدنراهرآ هرتم ۳۰۰۰ هما ۱۰۰۰ یعافترا
 هراس تردد تراس هزلوا نیم هدرارادقم

 برغ « قرهلرآ رللوق قوجرب ندنسهلاام یلاعش
 ران وم هک «رارولوا دت یضوط هبیلامش برغو
 یرلکوس كا . زا زواج یهرتم ۲۰۰۰ یعافترا

 كرلهووا

 تکلم .روینلوب ره درفنم ماطر هدنرلمافترا
 ا زافو هلٍلح اس دیفس رج ۵ م دزل مس یاهتنم



 ۳7 م غم

 قاط رب نایلوا طو رم هب هروکذ م هام ۴

 نایاش هرکذ هدایز كا رنو « بونلو راغاط

 لبج) نانازوا ردق هنسیشراق كفراط لبح یالوا

 ۰ رد (ینوم
 مولعم هل-یماع ید یراهنا ناصقا برغم

 تروص كنرارمو یراکوس كلا قجآ «بویلوا

 قوچ یسهراج هایم كتکام وب .ریتلب یسهیمومع "
 دع یرب یجنرب یناقرفآ نوت هنج وب «بولوا
 كناصقا برغم هرزوا تیموع . ردنایاش هغغلوا
 یغنوح و ندرلغاط عفت ص که دنراطشو یراما

 ه«مبرا فارطا « كرهبا ندنراک:ا نیشیام لبح
 ‹ وبس « ه ولوم یراکوس لا كرلنو . رلسا
 .ردهزاسو ريقیداو «ززیداو «هعرد «هعسرلاما

 لج روکذم ( هیولوم یداو ) ینمی یسیجرب
 هدمب وه رش «هلئاعس ندنراکنا قرش لاش كنرذیام

 لاش قرش هل تکلم و «قرهقا یرغوط هلامش

 هکدتیک « هلبا عج ینسهب راج هایم نوتب كنم
 د قآهدنرق یدودحرازج «قرهترآ ی وص
 هدنل ام كنسهلسلسنرد یر ) وبس ( .رولنکود

 یرغوط هب یلامش برغ «هلنامن ندنغاط هحانص مقاو

 غاص « رورلاب ندا یرهش سافو « قر«قآ
 برف كتکلع « قره رلباچ قوجرب ندلوصو

 ۰ AT وط یس هراج هایم تروسق یلامش

 - هاکسا ( طابر ) «بونود یرغوط هیبرغ بونج
 .رولوا بصنم ۵ یسالطا طبع رح هدنلامش كنس

 یربن كوس كلا كئاصنا برغم هجهایم تیک
 ۱۰۰۰ یعتنو كنار هدنف رط اشا «بولوا

 ند هرتم ۲ ی و هدنرا هرا هرتم ۰ هل

 هلاح قج هلوا لاص هتئافس ریس لاحوب هک«ردهدایژ
 لبجهنی یغامربا ( هعسرلاما ) . رددعاسم هنسعوق
 یراکتا یلامش كن سهلسلس قرد هلناعن ندنیشیام

 یرغوط هبیلامش برفهدمب و هی ونجبرغ هدنتلآ
 یداو . رولیکود هب یسالطآ طرح رګ «قرهقآ

 « هلام ندنرلکتا ییونح كنسهلسلس نرد هعرد

 یدهلساس سالطا كچ وک هللا هروک ذم *لسلس
 «قر هالب وط ینراوص كراهاقوحرب ناق آه دنشهوآ" 1

 كتکلع «هلرورم ندنزافو رب كنهللس یجکیا و 3

 برغ «هرکص ندقدقیچ هریبک ءارف یکه دنبونج
 « كرءهدیا ناب رج یرغوط هیرغ هدعب و «ییونج

 ك 0 2۳۹

 برغم هل وظ كنسارم .رولوا لصاو هطیحم رحم

 زکلاب رهن و« نالوا یغامربا وب لا تناصتا
 « بولوا لصاو هرش هدنعسوم یس را كراراق

 قاعصتبو یلموت كرار, کید «هدرامسوم رئاس
 یغاشآ « بووروق هدلو یی وص «هلیبس یلوا

 هلسلسسالطآ ۰ لاو, هدنلاح یداو وروق رب یمسق
 یرغوط هب ونح هلن 3 دیش اطئام ی وذح كس

 یداو و زز یداو نرک هریک یار «قرهقآ

 قوح زآ هروک هموم هسیا هدوا راس و ريق

 یرلموف ربیک یار هدمب «بودا نایرح هدهفاسم

 رانا نالوا هد هجرد یجترب . راروروق هدنجما
 رام | قوج ر هدهحرد یک 2 هقشب نوک

 الس هلا طاب ر ( قرفروا ) ندرلنو « بوناو
 یز ( تفت ) ؛ رولکود هطیح رحم هدنسهرآ
 هسس را ما ؛ هرکص ندکدک ندنجما اشک ارم
 ۶ رولوا بصنم هروک ذم رح هدنب ونج كنبصنم

 (سوسیداو) هدنسهزآ سالطا كج وک هللا كوس

 هذنونج كرب داغا «قرهقآ یرغوط هی ونج برغ
 هعرد یداو هلکنو ؛ رولوا لصاو هطیحم رګ
 SS رب هلعسا (نون یداو) یغد هدنسهرآ

 رومشاب كنیراهنا اصقا برغم هرزوا تیموم
 یرلوص هدنماکنه یسع را كراراقو هدنرلم وم

 ؛ ریلازآ هد هجرد كج هلیک ن زا «بولوا قوح

 هنب رلیصتم « قرهلوا هتسکع كن رانا رار راسو
 شرب هدو یلازآ یولس « هکدسا برق
 ندنسلناللوق هدیضارا قس كن ن راوص هد هحرد

 یرکدک هل ترارح كناوه هد هحرد یعنی و

 ضعمب . رویاک یرطا ندا قاموق دلم

 امنا اصقا برغم نوت « هروک هننیمخم كنیحایس

 یوم كب وص یراکدکود هزکد هدهبنا كنبر

 هشزالوا جه . رقا زواج یبهرتم بعکم ۵

 كج هلس هلوا ځاص هنافس ریس هدنرلمسوم رومغاب
 «بولوا دودسم هلبرلدس موق یرلبصنم هد كن رانا

 اط رب ندزاس هدنرفرط جا كنب رلیضمب زکلای
 . ریلی ر دزو رلهود

 تبناصفا برغم -- .یران اهل و هلکسا «یلحاوس
 « بوبلوا هدلاح قجهلوا هدافتسا لباق یلحاوس

 .ردیر كبابسا نالواعنام هننایقرت كتکلع لاحوب
 با درشت یعنی لا ی

 زا كب « بولوا ترابع ندنراک:ا لا ردق هارد



 دغم

 .ردراو لح زود و هووا هح راب رر راط هدنرارب

 قیچآ و رلیوق فدا ماطر قج هنراب ریک كجوک

 | یر لکا هعطو هنس هدزافغوو ؛ردراو ر هلکسا

 ییجکیاو ؛ ردهدنلا تهنایسا یسیجترب «بوذلوم

 زوم از ممه كاو كو لا كتکام

 طع رح . ردقون یال ید كبو ؛هدهسيا

 «بولوا ق لآ و زود هسیا یلحاوس یکدیسالطآ

 قویران اهل و یوق و یرلبتنق,ح و یترک

 هدزکد و

 . ردنا اضتنا قلجآ هرتمولک

 رب چ هدلحاوس و نانلو هدنلنوزوا ینارفج

 4 شل نع نالوا دوحوم «بویفل و هلکسآ كوس

 فاو ریدافا « ردافم « یئاص « نافرم « طار

 . ردزشمها و قحا یر هلکسا

 عیانم و تاناویحو تالوصحم < یماوهو ملفا

 ؟ راد مالع

 = ت

 هحرد ۸ هبلع ءادب

 ۰ یلورت

 هرزوا تموم <« بولوا یر لزوك دلا ثدیل اش

 مش تکلع هعاوه ےہ افا و لدم یساوھ

 هک I لحاوس یسیجترب : ریلی هنلوا مسق همق

 ترارح یخد ن زا « بويل وا یاس نیشق

 - روناوا لیدصت هلراراک زور ملم نسا ندزکد

 ن زاب هرارلا نازبم EEL ) الثم

 هاهنا ة ان ۰ بورتسوک هجرد ۱١ نیشیق و ۱

 قجمآ نیشیقو ؛ راقبچ ردف هب هجرد ۱ نزاب

 كتکام و هکرود وا كعد . شا ردق هحرد ۰

 . ردکلامهنساوهلدتعم لاو لک كناندیلحاوس

 قآ هلیسیوج مق كنلحاوس یکهدطیحم رحم زکلاب

 درطم ردق و اوه هدنس هبلاعش لحاوس یهدزکد

 قرف یهدنسهرآ هعک هلا زودنوکو ینالوح «بویلوا

 نیغزق كریک ی ار لاج ءللساس قرد . . ردهحهداز

 یعکیا .روبلوا علام هنلوصو هلحاوس كنم راراکز ور

 یه دنته> برق و لاعش كتنهلسلس نرد یعق

 كمقوب «بولوا ترابع ندرلکناو رلغاط هجا(

 «هدهسیالزوکو نربیساوه نب زاب «هلبسحیافترا

 یمف یعمچوا .ردهح هدایز یادور و یراق نیشق

 زور هکردرلیداو هلرلءهووا نالوا هدنراهرآ راغاط

 «بولوا قاعص تب یساوه نزاب «ندننیدم هلآ راک

۳:۰ 

 ۱ ۵ ء «نوجماقلو قعر كل هرتم ۲ ۰ ۰

 ۱ یاش را 1 نوت هحاوه اصقا ر

 ی ۳ ر غ م

 i.6 87 یک لیسو ؛ردقوح كب یراروماب نیشیت

 .نیشیف ` یسرا ك رلغاط هاسکو یسیجدزد | قجآ ۰ بویلوا ینایل ر عمه كوب و مالغا
 رب شعب ید زاب «بولوا روتسم هلزو» و راق |

 ,ییعشب .ریرا كب دوخاب«زااوا لئاز راق ندنر
 نالوا دودعم ندریبک یار هدنتهج قرشا بونج
 هنساوه دلربیکی ارت هاج ره هک «ردرالوج مساو

 وص ینه یرلحاو هلب رلب داو قجآ «بولوا مبا

 ا كرببک یار یرارب نوکسم یواح یاانابننو |
 .ردهدایز ندنرلته

 هلموق ىرارب قاجلا كركو یرلغاط دارک
 «بولواروتم هللا هتبنم ٌةقبطرب ندقیجلاب قیشب راق
 «هلفلوا هدنکار یمرف هدررب ثکا قیللاب و

 .هبیزمریف هدییغاس كنرلنوبقو یلالوصحم شب

 هننرئک كيوص هلیسهتبنم “وف كغاروط .رالاچ |

 هلتاتابن هدایز ندسنوو رباز یعقا برغم «یبم
 هلرانامروا یرژثکا كنبرلغاط .ردتبنم اهدو روتسم

 :یرلنامروامساو ید هدهووا «یکیفیدلوا روتسم
 صوص ا لدو كنلحاو.زکد قا یناتابنرثک ا .ردراو
 هكنتاتابت موص « بولوا لئاع هنناتابن تنهبنایسا

 .لاعت .ردندسانحا صوصخم هتکامیرشعرب ا

 «یس شیهراطنم«هشیملیشب : یراجشا همش كنتهج
 یشک هجوق « بورخ « یسنج ماچ ناند رونص
 درابا «یورس عو رب «ایساقآ «هزرا «یجافآ

 .ردئرابع ندهراسو نالغط نانلو هلترفکه دن ران | ۰

 سوصخم ههراح كلا «هکدلب ربا یو هونج

 «پوئلوا فدا مت هنبرلجافآ امرخ هلعاونا راجشا
 3 سووفویم «هدهسربشبس یخد هدهعطیحافآ امرخ

 قلعتم هنلزوننارمو هتسارک كرکو تاقورحم دارک
 تبافک هی هبلخ اد یاوح «كناصقا برغم نوجا رلشيا

 كج هلس هنلوا یځد جارخا هلتیلک «هرکص ندکدتا

 هلیقح ندرلنامروا نکل ؛ردراو یراعتا ردق
 قترو و هدعیانصو هدط . رویمهنلوا هدافتسا

 رو عض يتق عو ترد لمعتسم هدنلامعا عمشم و

 .ردراو یخد یراصتا ررو كلنوک لوبقم عون
 هدینف حالطصا هدرلرب زسوص كاو هدنرلتهح بونج

 فوررعمهلما « جاغآ ریمد » ىن! (نوردندوردیس)

 ندنسهویم هک «روشیت ار هاشم 9

 ییجاغآ و «رب رلتاویح هدینرلقاریاب «بولب راقبج

 ,قوچ كب یرلجاغآ نوتز .ردیلقنایطو ترس 3

Ba. 
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 یخد یجاغا هنبق .ردهدنلاح یاس یم“ ر, «هدهسیا

 -رویلوا موزوا العا «بوشیتب لز وک كب غاب -ریشاتم
 قوعءاب .ردشمافل وا مه هنبرش ک٣ هد فوت « هد هس

 هلتقو یشءاق کش . ری شبت هدنلاح تان یلادخ

 شفلوا لاخدا ههنایسا و هارو ندنف رط رلبيع
 توط رول ر دشت هدرادقم زا یخد و «نکیا ۲ ۱

 كيا « بولوا دعاسم كب تکامع هده رلجاغا ۱ ۱

 نووت . رلس هلوا یمم» مقر تكیورت میانمیجارخا

 عدذ « هدلاح ییدلس هلوا لصاح یا ك یخد

 لابشسا شیبع لب د اقا
 كب یرهویمو قوج هدیسهرشم را عشا ۰ رردیا

 «زوم «امرخ «نوهل «لاقتروب «موزوا «بولوا ذیذل

 «هناتسک «زوح «زارک الا «دومرآ «مداب ریجتا «رات

 هجوق «یربجنا كرف «بانع هدنلاح یاو لاتفش

 لضاح هراسو بورخ «یدوط ناتروکو «یذع
 هدمیانصراسو هدةلیجایوو هدبط هدرلغاط .رولوا

 «هد هسیامولعم یخ د یخی دنل وه تاتا قو لوس

 .رویشلوا هدافتسا رب هلیقحو هلو نالا ندرلنو

 ارجا هدنروصرب صقانو کا كب تعارز
 .یلعو هلعدراب كناوهو قاریوط «هدلاح یغیدنلوا

 اورا هلسهطساو رللودجو هلسوص رانا صوصا

 تالوصح قوچ هلبا لمو یعس زآ هدرارب نانلوا
 ببس اتکی كغاروط هدرار وا وص .روینلآ

 وب ها یا كراو لاق
 . رویم روط ی رکن دماقها هنیقس كنيضاراو هد رب دنل

 «هرود «هب رآ « یادفب : یس هءعرز تالوصح یشاب كلا

 «ماسیس «كجرم «هیلزب «دوخن «هلقب «جرب «رصم
 نارفص «نتک «نوسانآ « یمن هکر ون وس «یراد

 .ردنرابع ندهزاسو

 یغیدلوا نکدز ك هت داعم تیاصفا برغم

 4-ءنف تاب رحم هدناب و ردق ه ره «بوناوا نیہ

 نایروک هدرارهنو هدرلهوق «هدهسیاشماهنلوا ارجا
 هدنرلف رط شکا تام كنندعم نوتلآ ندراهزر

 راسو چرآ وق هدرارب 5 «بولیشالک آ ید وجو 2

 سالطآ .رونلوب قیشی راق هلریقاب ابو هدنحا كرلشاط

 یرلن دم شم وکو نوتل آ هدنوف یداو و هدنسهلسلص

 سوس «بولوا یک كب رقاب .روینلو ترک

A4 ET 

 هدنس هل ساس نرد .رونلوا یخد جارخا ه دنتهج

 بولوا قوچ كپ یلدعم ریمد هددیدح لجو «
 یخد هدنلاحرلب مو هدناکش كرب و هدنجما كدیل اب

 لاها هدرارب شعب زکلاب یا .روالوا یفداصت

 نويت | .ردهدقلراةیج هرزوا 42.2 لو صا ندنف رط

 ندنفرطرلب عهلیمسا لک ییکرت رب «بولوا قوچ كب
 قجلراقیج قح «ندعم و زکااب .روناوا جارخا

 شک ارم .ردیفاک هکغا نیکنز یکاع «هسلوا

 یرلن دعم دروک وک یلتیاک هدرلف رط رئاسو هدنراوح

 لدروکوک نوا اما توراب یلاها «هدلاح ینیدنلوب
 .دروکوک ندا فثک هدنرارانک كن راوص ندعم

 نوشروف یلیس .رارودیا انتکا هلغمالب وط یر

 «بولوا قوچ هدیزوط ايق .ردقوح هدیرلن دعم

 اک ارد هم ی و فرە راغاط شم

 یوم ینیدنلوت هدرالع فات یخد كنندمم

 ۔ارجا تایرح رب چه هدیابون هلع تموکح «هدهسیا

 یر وماچیج هلو « یی لآ « حر .روبعا هدعاسم هنس

 -ردراو .وخد یعاوا كنهرااو راعحا راراب هشیاو

 -یدرونلوا دیص لاج ص هلیتفو هدناحاو س هتدس

 قیقحولح زونه «هدهسیا قوج هدیسهبندعمهارم

 رل هجم لا یلکیلچ هدشرف هفط زکلاب « بویفلوا

 .ردهولءم یعیدنل و

 - رب نیک: ز لا یصقا برغم دا هاو

 كاو هدرارب زآ كب نالبتو نالسراا «بولوا ندرا

 ۳ ینآ .روینلو هد ارق یدودح رازح هدایز

 فداصتهرزوا ترثکتب زوموط یاس هلهو هدف رط

 ۰ رونلوا هود . ردراو ی-ذح ر زکاا كلوي

 . ردهرزوا ترثک هدنتهج بونج رالانغ هلي راش وق

 .ردیاترئک تاردح رئاسو برقع هللعاولا نالس

 هدکنر یزمرق هله «بولوا قوچ یخد هکرکچ

 هدتنکاع ؛ گر هلک ندربک یارعع یون رب نالوا

 یرلاع م . رلیسک ییعشد كنام ور نم «هلذقارب مت

 قوچ كپ یسهلها تاناویح «هلغلوا لزوکو قوج

 یرلیروس یو نوبق كو كي هدنرلهلاب «بولوا

 «بولوالزوک كي یرلسنج یکم مو رتسا «تآ .رزک

 یرلبکسو یلتعرسو فیفخ تاب یدیوروب اب رتسا
 .رداکد قوح ردق وا یر رءذیص .ردبل"وقو یر

 ترک یرهود نیعه و دود دن بونج



Of 
 یتراجت نادوس هلا قش یریک یار «بولوا |
 برغهنوتب .ملناللوق هدرلناوراک كوس ندبا ارجا |

 ا ۱۲ "«نوبق نوبل م ؛۰ هداصقا 1 ۱

 «ریفیص نویلم ٤ نویام ےراب «بکمو رت-ا نویلم
 ردنمم ینیدنلو هود نویلم مرایو ریکس .

 هداصقا برغم  .یتراجت و عیانصو فراعم
 «بویغل وا لیم الصا ردق هبیدعثهب هدیدج فراعم

 .ردشعا یادت قوج یخد هیمالسا هعدق فراعم

 هدرارهش كوس راسو هدشک او ساف ردقه ره
 مولع یخد هدرلنو «هدهسیا راو سرادم ددعتم

 نار و تمها . هونف «رووقوا هند و هيدا ٩

 یکم وجو ابیک یغوچ كرلنديا لغون هلا لیصح و |
 هنسیقر كتکاع «بوشود هنسوه هموهوم مولع
 باک« .رارویعا تبغر همولع كح هديا تمدخ

 رهحول هلیظنح كع رک نآ رثزکاای هسیا هدهیادتبا
 زا رب نایبص هلک:و «بولوا داتعم یررحن هنرزوا

 . ررن رکوا الماو یزاب یلزج و ینهوفوا هرابع
 | هدارق «بولواصوصخ هراهبصقو رش هدرابتکمو
 قمزاب بو وقوایمظعا مق ك:لاها «ندننردغل و

 ندنداجما كتعاط .روبنلو مورحم یخد ندنتمه

 قاب تناوروآ «هدلاح ییدچ هنس زون یر

 هعبطم رب هن مولا هدتکلعرب لزوک هلو هدنشاب
 .رویلیصای باتکرب ه «روقبج هع رب هن «ردراو

 لوغشم یر ندیکسا یرلطالتخا مدع هلجراخ
 | «هد هسا شتا نیمأت یماود كمر انص ضعب یرلف دلوا

 ندلوصاو تاوداو تالا كلەنس كس یغد هدیابو

 تالیهست و قرت هنوکرب «بویعا فارحا ومرس
 تالومعم شا كا .ردشمهلک هنبرارطاخ یمارآ

 كوب یک هراس و ملک «لاخ ؛مارحا :یراهیعانص

 «هیغابد تالومم «رلشقا «رلشاق كہا هلناجوسنم

 داوم .هلسا «باولا ریش یک كلموچ قانچ

 .وکو ریقاب «ریصح «رلیش یاعتم هفلمویق «هیجارس
 «تالومعمو «بولوا ترابعندهرتاسو یناوآ ندشم

 « رارب هلفمالوا ىلاخ ندتارغو تفارظ عون رب

 .ردبسانتم هلیسهرضاح تاجابتحا و لاوحا كنبلاها

 « شک ارم « ساف : یزکارم هعلشاب كميانصو
 . ردرهصق راس و ناوتت «الس «ردافم «طابو

A: 

 روما

 غم
 ردق وا هاپوروآ و طاح هلزکد ینرط ییا

 تاناویحو تام هدهحرد تا ریارب هلغلوا بب رق

 كتكلم رب هليو نالوا لوب یتورث مبانم رتاس و ۱

 یصقابرذم «نکریلک مزال قتلوا عساو كپ یتراجت
 « هلیتلوا ربضب ندندعاوق تورث ملع تانتموکح |
 منم ییجارخا تناناویح و تل ال وصح ریاسو هریخ ذ ۱

 2 لاوحا راس و یادقف كرالو «یشا |

 تلتکلم نوتب هدلاح کیدعش «هلغلوا علام هنسیقرت

 ژواجت یتارف نریم ۰۸ ینراجت نالوا هلجراخ
 یولم ۳ یالاخدا هکو ش ی رف كاو

 - رویمهک ینویلم ۲۱ یناجارخا « بولوا زوام
 كنتالاخدا یناجارخا كرر نیکنز ردق وا هکوبلاح

 هتکاع امتاد < بولوا هدا ز هدنتیذ لثم چار

 اضتقاقنرآ تک تور" هکدنیک و كمريک هنآ

 هسنارف هدهجردیجنرب یسهیجراخ تراجت .یدردبا
 لود یرادقم زاو هلا | هدهحرد ج او

 «یرد «یغاپ هجاشاب یناجارخا .رولوا هلبا هرئاس

 « لاپ « یون یثوق هود « غمض « مداب «هلق «رصم

 ؛یدهرتاسومارحا «یباققایآ «یغاینوتبز «یموم لاب
 «یاچ «رکش «تاجوسنمقوماپ «قوماپ ینالاخدا و

 هزموم كلج « ریمد «دغاک «راشاق یلکیبا « كسا |

 تراج . ردترابع ند هراسو تاکوکسم شموک |

 هودو رتسا هدرللو نالوا هدلاحرب انف تب یسهلخاد |

 ( قوس ) نالوا لترثک كب « بونلوا ارجا هل

 البروق هعفد تردجوا ا ورب هدهنسو رارازاب یتعی

  روندیا لیهست ردق هب هجردرب فراج و راربان
 كرهریتک تاناویح و كون هیحلشاب هیلخاد تراج وب

 نالآ یلالومم و هعتما ایوروا اب و یلرب هدنلباقم

 .رونلواارجا هدننی یراج هبصقو رهش هلبا نابرع

 هود رلنو «پولوا ید یرلناوراک راشیا هنادوس

 ۰ رارریتک رلیش راسو یشید لیف «یبون یشوق
 بس. یرلیهذم و ناسل و تیسنج «یسل اها

 چه « بویفلوا ارجا سوفن دادمت هداصقا برغم

 یلاما رادقم « ندنفیدغل وا تامر هقیتسل اتسا رب

 نکم كمرو تامولعم رب یمطق و مالغاص هدنتح

 هروینلوا نیم نویلم ۸ یسیلاها موم «بویلوا
 « بولوا بک ندبرع و ربرب هعلشاب یلاها و

٩ Tego 



 دغم

 ینعی یقاط رب كرلربر, نالوا یسایاقب هعدق *لاها
 یرلنایاشای هدلابج رتاسو هدنرلغاط هجامنصو نرد

 مویلاو یرلقدلاق نوصم ندطالتخاو هدنلاح سلاخ

 هدیرلقاط رب «هدلاح یرلف دلوا ماکتم هلرناسل روت 2

 « هلکرت یرلیلصا نال « قرهشیراق هلرلب یع

 ررب هدنرارامط ندنرلاوس زکلاپ و ؛ردرشمشلب یع
 یفاطرب یخد كرلب رع .رویلبشالک 1 یفیدنلو یاق

 یرلقاط ر « بوشیراق هلرارر روک ذم هجورب
 یک او نایاشاب هل رب روس هدراالباب صولا لعو

 نوصم ندطالتخا یرنانلو نشن هه مولا

 رربر ۰ ردرلشلاق هدنااح برع فرص قرەلوا

 یام یغوج و یلکنر ضا «یلهرمج نوکز ود

 .ردبلحاص یراص دوخا هاتسو لنز واصو

 .ردیاجاص هایس لزوک هایسو هجرعسا هسیا رلبيع
 شکرس و كلام هءبط تنوشخ یرلنایاشاب هدرلغاط

 . راروینلوم هدلاح رب لقتم مت « بولوا رلمدآ
 ندنرلسنج بیعو رر نانلو هدرادقمیواسم ناه

 ۰ یجنز ردق نوبلم مراب هداصقا برغم ۰« هقشب

 لای وروآ ردق ۱۵۰۰ و یدو ردق ۰ ۰۰۰
 «بولوا یلدازآ ابو قیالخو هلوک رلیگز .ردراو
 ر ككرلب دوهم . راروینلوت هدرصقو ریش هیحشاپ

 «بولوا هلک ندهمایسا یرادتمرب و یر یرادقم

 . ژردلوذعم هلقل راجت وقلفارص هدنفرط ره و

 « بولوا ترابع ندلویناپسا هیجاشاب رلبلاپ وروآ

 . ردن ایت هلن ہےط زکلا

 لمیاهامومم هقشب ندرلبلاپوروآ هلرایدوهب
 ؛ردهدابز یرلهند تیبصع «بولوا بذلایاامو

 یوص ناسل . ردقوح افرثو تاداس هدنرلجما و

 طول هلرل هلک هجر رب هدرلکآ «بولوا ینرع یلدا و

 هدلاح لقتسم من هدرلغاط .ریایناللوق یعونرب طاغو

 و دم اتم دز هدنرلندب مویلا لئابف دم نایاشاب

 افشا جد هب ین رع ید هلج ناه «هدهسراروشب وق

 دراز ۰ ردسع یرلب رب رو یدا ناسلو ؛رارد

 نالوا یرللما نطو یرلنایلوا دلوتم هدتکلع

 یخد كرلب دوم . ار درملکتم یخد هل رناسل نادوس

 یرلنالوادورطم ندهبنایساو هت رعیرلنالوا رب "

 . رروشینوف هل ویناپسا

 (E فر
 یعقا برغم --۰ یرهبصقو رهش «ییایسش

 قرش لاعب « تولوا مسقنم هم کت یا هژ.تف و

 ېب ض بونج و ( ساف ) یزکرص نیک هدنتمج
 یسیکیآ .یدیا ( شک ارم ) یزکرم تكنیکءدنف رط

 ندنب زکرم رهش ییآ و یخد هرکس ندکدشلرب
 هاک و هدساف هاک یکاح یعقا برغم «بویعثود

 ۔ ومعمو تماسج یب آ .رودبا تماقا هدشک ام

 ساف ) تخباپ لصا ءانب هنقوفت نالوا هعیر (

 هلیمسا ( تالع )تکاع .ردبرهش ٤٤ ممقنم هتلابا
 هدنلامش كنس هل لس نرد ی ۵ درلن و «بولوا

 و ٩ لوح قرهلواهدنن وذج تنهروک ذم «هلساس ی

 نیعم هد ك یدودح كټالاا و . ردهدنتېج

 یرلعساو «ندنفیدلوا ید لیدمت هعقیص «بویلوا

 -قدمهلواقفوم هنحشرصت «ندنفیدلوالومحم زونه

 مقنم هلئابق هدنسهرآ شب نوا هللا کیا تلایا ره

 .ردیواح ی ( روصق )او ( راود ( ددعتم هلیبق رهو

 یرلسوفن رادقم هلب رلهبصق و رهش هععاشاپ
 ردا هحور

 °N ات ساف

 ۸ شیایع 0 شک ح

 ۷ هتبس ٤ طایر

 ۷۰ هقنالبا ّراق ۳۰ دیکلا رصقلا

 NS تننع ۲۲ ناوتت

 ۹۰ ناغنخ ۳ هين
 o °0 هغاتز ۱۳ هسانکم

 به هز 1۹ نازو
 ٠ تاغرس ۱۲۰ رداغم

 ۳ ۰ هللم Ar تلدورت

 --.یسهرکسعو هبلام “وق «یسهرادالوصا

 - افرش ( یلالف ) یر ندهنس ۲۵۰ یعقا برغم

 تنادناح و كلكاح «بولوا هدنتموکح تحت كنس
 هبعرش ماکحا .ردیا لاقتنا ارا هدنجما یاضعا
 نابما هلا میاشمو ا۶ هدهم4لاوحا .ردب راج هلءلاک

 ( نیهب رالا ةيآ ) کرم نددونج اسور و تكلم

 .رونلواتمجامهنرارق و هراشتسا كاج رب هلسناونع

 مه یلاو مهرادناق نانلوا نییعت ندنفرط رک اح هنالاا

 قراع و یل یو شیا-ا «بول وا زا اح ینتفص دادناموق

 قمالب وط یرلیکریو رار هطاهظفاحم ینتینما كرباعمو



 راځم

 . راردفظوم هلبا كمریشود رکسم هدتجاح نیعو
 ؛ بولوا ندناسن هیسبردا ءافرث یبرش نازو
 ىش كوس دلا ید كنتقب رام ( ےل لوم )

NE 

 Ey اقا برغم « هلغلوا

 | جاق هیلالف E EE ها برغم «بولوا
 «هدنلاح ینایصع" كئابقو ؛ردزاح هدنتح قم اشوق

 . رونلوا تمحارم هنطسو «نوجما اصن یارجا
 ۰ یک ز مگیدید هدبراقو

 کری و ؛بویناط ًاعسا یجنآ ینکاح ساف ییضمپ
 كناصقا برغم یمکح كرك اح « ندن راکدمر و رکسصعو

 هفد قوچ کاحو ؛رداکد یراج هلیماع هنفرطره
 روبحم هنالعا یتفیدلوا E SB كلئابق وم

 هقشب ندناضقو ۱ام هقشب ند همع رش کا .رولوا

 .ردراو یخد ةاضتلایضافر هدساف ۳ کاخ |

 ۱ قابط «هدهسزافل وا ارحا قنص ب یسا زجح مادعا

 ِ ررل امعتسال ارث یسازج

 دو ايم هلشادراو یسهصاخ لالما ككا

 هنیزخ نانید ( هنزاراد ) رلم-رو رلیک
 نوبلم ۳ 5 رقت « قرهلمالب وط ندنفرط تود )

 2 راک ر و نانلآ

 قحآ ونس وام «هدلاح یراق رلوا غلاب هغنارف

 ههنبزخ هنس رپ و ؛رولوا غلاب هننارف نوبلم ه

 راس و كرليلاو . رلاق هلضف قنارف نویلم ۷

 | لخاد هباسح و یرلتاصصخ و شامم كنرومأم
 هج ربا ندیلاها نوجرلهرادا یدنک رلنوب «بویلوا
 | راسو سرادمو عماوج . . راریلآ راهدهو رابکربو

 «هقشب ندکدل ریو *یشر ندتموکح بناج یخ دهتاریخ
 . رینلآ ههننزخ یسهلضف هد كتادراو فاقوا

 : ردراو 9 فنص ٩ هداصقا برغم

 یجنز ۰۰۰۰ فورعم هلیعسا ( یراخم ) یسیجرب
 هدالوا نداباب رلنو « بولوا ترابع ندنسیراوس
 ؛هلنلوا رومآم هتسهظفاحت دارادمکحو رکسع را
 هلیسا ( ینزخم ) یبیعنکیا .رارونلوب هدنتیعم ائاد
 | یهاپسعونرب نالوارکسع "وا هدالوا ندردب هب

 .ردنرابعندنرف یراوس ۲۵۰۰۰ «بولوایننص

 ۳۰۰ شفل هبا هعرقو هلیمان ( رکسع )ییجتجوا
 ییجدرد .ردیرکسع هیماظن هدا
 یسیعشب « ندنرکسع یج وط "نالرا |

 هدنرادعم ۸۰

 هرم ۰
 | نالنالبوط هدنامز برح یننص نم ؛ندنررف

 | كنلئابق نابرع و رر

 ےنشد ۱

 ر غم

 |۱۳ اه یرارادقم و

 نالوا لاب هنيدارفا هداس و یراوس ه

 ذمتود هلمجو و . ردب رکسع

 «هدهسراس هراقبح رکسءردق ۰ ۰

 یللوسپاق و لقفاچ و مورحم ندیرکسع مات رلنو
 دودعم ندهمظتنم ريغ م س هلراک دف |

 یرلتلبضف رب هقشب ندنر هرطف تراسح « بولوا
 تاتیعم زکلاب هدننامز برح تلود هرو .ردقو

 زکأسع یغدینارفن هیرحم .نمریو شاعم «بوریو
 هب رحم توانغ هلبتفو «بولیاللوق هدننایم هر

 . اها هیلاعش لحاوس نالوا شرت د یایوروآ هل

 تعانق هلفهشاط نو دوا هب خط هل راش ات یدمش هدیسل

 .ردهدکعا

 رکید یصقا برغم --۰ یس هیخ رات لاوحا
 تناقرفآ هقشب ندرصم یمی هللا هب رغ كلام

 هلیلثابق ربرپ هدهعدق ةنمزا رار, هلیس هلاعث لحاوس
 لالقتسا لاح رب هروکذ م لئابق «بولوا نوکسم
 طالتخا هلبا هندقتم ٌةعدق ما «قرهماشای هدیشکرسو
 ه دعا .رداکد 9 یر هعدق لاوحا «ندنر کد |

 هدنتمح سن و یبدمش لیست ی الف

Taree)۱  
 برغمو ریازج نالوا هدنتج برف كرعمم و |

 هد اناسل یدنک هنسیلاها یرلتج ىضقا

 (مراذم)دوخ اب (مروحام) نالوا كعد « هرانم »

 تدرلیلجاتراق یمسا وب رالامور .یدرلشهر و ینمان

 ینرلتکاعو «لیوح هنتروص ( یرژام ) «قرهلآ

 برغم رلیلجاتراق ۰ یدرلشما هيم“ ( هناتبرژام )
 رار ٣٣ و رلابصف شبب هدنرللحاس زکآاپ تباصقا
 شمامهلیقوص هنسیرجما ۰ بودیا افتکا هلکءدیا

 یکااع كرلیلجاتراق یخد رایلامور «یبک یرلق دلوا
 3۳ اما اصقا برثم « تقو یردکدتا طبس
 1۲ نددالیم قجمآ «بوراچ هنتراسجو تنوشخ

 .یدرلشات هلوا ردنقم هنطبض كنساروا هرکص هنس

 « بوریو ینا ( هدول ) هنتهج رازح رلیلامور

AGEDیدرلشغا صيصخ هب ام . 

 ندیا امغل ین کاام د كرابلامور هدیدالیم نرق یک

 ندهناپسا رل ( لادناو ) ندیلامش ةبشحو ماوق
 ؛ شعا طبض ینا صقا برغم < دار هک ی

 رهخرب 
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 د ۴

 .یدباشمگب هنطبض ثكنب لروطارپع|مور هینیطنطعف
 « بولوا هدلاح و یهثآ برغم هدهالسا روهظ

 یرلترضح عفان نب هبقع .هدنامز نایفسیبا نب هواعم
 هنعف برغم ندنفرط صاعاانب ورص یسلاو رصم

 یلاحوتف «كرهدبا بولغم یناابق ررب «هلفلوا رومأم
 برغم و « میسوت كدهناحاس یبالطآ طیح رحم
 .ردشقالاخدا هنسهراد هیمالسا كلاع یخدیناصقا

 « هدهسراشعا نایصع و دادترا هلئاعفد راربرب هد
 هدننامز هيما ین . یدل هتعاطا اد هب

 رب تب هیمالسا تم زك هداصقا برغم :رڪف كلدنا

 ندهیسامع ءاذلخ :یادنهل وا نجومی اهد تاق

 « هلا روهظ یولء سیردا هدنامز دیشرانوراه

 هد رات ۱۷۷ « كرهدیا عات هنندنک یرلیرغم

 سیسأت قتلود هسرادا هدطسوا و یصقا برغم

 ساف یراکدشا سیسأت کی یزکم . یدشمتا
 ۰ بو دیا ماود هنس ۰ تلودو نالوا یرهش

 هاک « هلذلوا راجود هفعض رلسوردا هدنرود رخاوا

 دا رلیمطاف یکه ده ہق رفا هاکو كرلبوما کہ دسلدنا
 ۳۷ 6 تام . یدرلشمالشاب هغموقوا هبطخ هنمات

 قالوا هرهاق هوا ند درا درد نوف دیر
 تنوبمطاف "الماک ییاصقا برغم داف رهوخ روهشم
 اقام: نر طاف ید ےل هلآ یراوآ
 هن راب دنک ییرذم هدن راسا لقن هرصم یل زام

 كرت هنساصا یریز ین ندنرلربرپ هتانز نالوا عبات

 یسارما یریز ین ندهمک قوج . یدرلشعا
 ندندمب كنب رز کرو ندنتلاسکو فعض تیویمطاف

 نالعا « هللا منر یرلما ندهبطخ < هدافتسالاب

 ردو هنس ۸۰ هدب رغم دلرل و .یدرلدٌعا لالقتسا

 هدنطساوا یرعه نرق ی «بوروس ی
 بوسنم هنسهلیبق رر هنوتل هدنب ونج تیاصقاب رغم

 ؛سیسآت ینرهش شک او «روهظ قلود نیطبارص

 .هدیا تاحوتف عیسو یرغوط هلامش «هلبا ذاخنا تخیایو
 طبض نم قرب هد گل دنا هدمب و یلاصقابرغم نوت « لو

 یخد قاود نیطبارم ندهمروس قوچ .یدرلشغ ]|
 تلود هدنګ را ۷۲ «بودناباف یتوقو توطس

 یرفم نوت هدنفرظ تدم زآ «هلبا روهظ نیدحوم

 «یاف شک ان 6 گر هدیا طف ین سرا كادناو

 .یدیشمت اراعا یرارهش یهقا برغم رکیدو طابو

5o 
  | ۱هدنشنامز سوناینتسون تکام هرکبص ندرت و

NE 
 درس ندکدتیا ماود هنس ۱۳۰ ندحوم تلود »

 قلود نرم ین هدنطساوا یره نرق یجندب

 كنیدحوم ییاصقا برغم هد ۱۹:۸ «بودیاروهظ

 هنس ۲۳۷ كدهنخشرات ۸۸ ۵ « هللا

 هلکرت یدک ام رنو .ردرلشا هرادا و هظناحم ِ

 ی .ردرلشعا رامعا وئرسزا و «ذاخا زکرم یساف

 ك (سناوین ) قموکح یعقا برغم هرکصندنبم
 ند ۸۸۵ یغد رلن و «بوک هنیلا ٩۵۷ كدهنخځ رات

 لها ندسلدنا هدنامز كرلن و ؛ردرلشمروس مکح

 هورکهورک «هلذفل وا جارخاو درط رلیدومو مالسا
 رد رلشقاف وچ نسیل اها تناصت برغ۰«بواک رج اهم .

 «بوگ ه (رلیوعرد) تموکح تون هرکص ندرلنو
 نیوطسو ت روم تیاصفا برفم هدننامز داران وب

 یرادکح زیک رو .یدیشمراو هاوصف ٌةحرد

 ) هللجارخا ندنیلسم *یدابا كسلدنا (نایتسارس

 ام یخد نیا یاقرفآ «كرهیمهدیا تعانق

 ودرا 3 كوس « هلیماخ عماع قمر دنازق هت ا رصت

 یدالیم و) ۹۸۹ «هدنکیدتبا موه هللا ٠۰۷۸(

 راڃود هر هیطع تیولغم هدریکاا رصقلا هدنخ رات

 ع ندالا

 برقم اهدرب تیولغم و «هلکمشود ربسا «قرهلوا

 برفمو ؛شلوابجوم یتراماقاب هلعمط رظن هیاصقا

 هبوتکب هرکص ندهیظعترفظم وب یکاح یصقا
 نرف یجنرب نوا .یدبا شا تاحوتف ميسون ردق
 یهدننب یتاضعا تموکح نادناخهدنطساوا یرعه

 « هلفلوا بجوم یفعض یخد كتلود وب هق رفتو قاف

 برغم مدقم هنس زووا بولوا ندهینسح ءافرش

 شفشلرب هد ( تالیفات) كرهلک ندزاجح هبجاجح
 (یلعلوم) نالواشعازت نجونو تمرح كمومعو
 ییدمش كرهلریک | هتموکح, سار قدنفرط یلاها
 لوم) یلغواو ؛شقا سیسأت یتلود هیلالف ءافرش
 هد ۱۰۰۸ هرکص ندرهرام قوج رب ( دیشر
 نالوایناخو یردار كوو ؛ شا طبض یشک ارص

 هیفط نالوا شک هنیلا كرازياكنا (لیعامسا ىلوم)

 یبدمش هنالود یهقا برغم «هلطبض یخد یشیارعو

 درب رع یامز كلو . ردشمردنازف یدودع

 - هبمالسا تالا تهح وا یر, ندنرلحارخا ن دل دبا

 ره «بولوا قالراپ هلتروص ر شمهاروک هدنس
 هئاسانم هلللود اب وروآ و ٤ 2ءالشاب هنافرت هوحمج

 یزبق كنیبول یجشدرد نوا روش قح «بوشیرک



 رم

 هب هسنارف نوجا باط هتیحوز یب (۲ولب ود) لز ا ومدام
 ندلیماعسا یوم . یدباش

E2كيك رلعازو هقرفت هدننب نادناخ دارفا  

 ندشکمشک و ید لئابق OA ریز «هلغمال وا

 كتکام قرهعاط قموکحو هاصع هدافتسالاب

 ترم لاح ول و۰ ؛ شمالنعاب هكا بلس نتیتمآ
 وا .ردشلوا بجوم ییسیئدت هنوک ندنوک تناصقا

 لاوحا «بولاق هدتنل وهم لاح رب تکام یر ندتفو

 كلمعاعسا لوم .رداکد یخد مولع» هل.م اع یس هیاخاد

 هن ات ۱۲۲۹ ند ۱۲۱۱ یرلفورهم كا ندنفالخا

 دم ردن وک تراز. تیه.رب

 عنم ینران اص روق یعهقا برغهو نروس تموکح ردق
 ترافس تثیه رب هنویلوان كوو ندبا لیکتتو
 ۱۲۷ ند ۱۲۲۹ هلا ( نایلس یوم ) نردنوک
 یرازح رداقلادبعو نروس تموکح ردق هنخ رات

 كبو .رد (نج رادبع لوم) ندا قأفتا دقع هلا

 ی ابعد كائابق هلن راز دارب (دج یدیس) یناخو یلغوا

 هنتایعدم كلود اوروا » س ندقدربدصاب

 هینایسا هد ۱۲۷۷ ۰هلکءا ثبشت هکمرو ماتخ
 نوبلم زو و «ط.ن یناوت «بودنا برح نالعا

 ندتفو وا .یدیشغا هيل هدنا اقم تان خت قنارف

 نج روا شود ا کیا ها: یمقا ارم
 هیروبجماب هرلبلاپوروآ «بونرآ یراهعدق تموصخو
 یرلءایق و ناعه امتد یادعاسم تراجت نیرو

 كنسهعن دم یدیس هلاراشم .روبلوا جوم

 قوچهد روغا ول «بوشایغوا قوچ هلیمایق رب هلو
 بقءل یابق لغو طق رب شهدمو E ناق

 هد ۰ . ردشم روت وکی ن رشع رب كنبا اها بودیا

 یاخ نخ لوم) ییغوا «هلک ا تافو د۴ یدیس

 مویلا «بودیا تافو یخدو ۳4 ۱۳۷۲ و ؛شلفا

 ( زیزهلادبع لوم ) ىلغوا ح ک نالوا امرف مکح
a Eتن هلالف ءافرش هللاراشم  

 .ردیسبعشب نوا

 هنسهدام « رازح » ۰

 7 ۱ و
 ع ی لک مساقلاوا- مو ۳

 ِت RRA ۳ ا رخ

 یفیدلوایهتنم هدرجدز, نالوا مت كولم رخآ رف
 «شقا تره هبرذم ندیکسا یدادجا ۰ ردیورص

 لماع هنتهج برغ كدادفب یرب كرلتو هدتناور ربو

e. ر دغم 
 ۳۷۰ .ردشلون ترهد هلبقلوم «ندننیدلوا شغل و
 ؛ سلكه یابد هدنخ رات

 قطنمو هسدنهو رجو باسحو ی هس دا مولع ردق

 لزوکو هک الو رمش «هللا لاکا یلونف راس و
 نکیآ هدنشاب یدب نوا و ؛شمالشاب هغهزاب رن

 لزوک یناتک یلناونع « قطنلا حالصا » كابر دب

 ««ساشالاباتک» هدعبو ؛شعا راصتخا هدنروصر

 «روذما ملم ف رونألا باتک» ۰« صاولا بدا »

 هدنخرات 4۰۰ .ردشمزاب تاغیلأت رکیدو ینرلب اتک

 یتسهعمع هلردب هتلاصاب 1 ندهىمطاف كولم

 «هلرارف ندره» «هدنکیدتبا مادعا ینراردارپ و

 هه راو هنشاب ترد نوا و

 جرفم نب نادح) یحاص كڼاروا «بودیک ه هلمر

 «هلکتا قیوشت هنملع كکاح یب (یناطاا حارلا نب
 نب نسج حوتفلاوا) نانلو یحاص هکم هلاراشم

 «كر هديا تعس هلتفالخ «هلبلج یف ( یولعلا رفعج

 فرد یک لاوما ا .یدیشغا بقلت دیشر

 ون یخارج یب <« هللا لامعتسا هدیدع سیاسد و

 تدوع هبهکم یخد حوتفلاوا .بوریغ زاو ندشیشن

 ریزو «بودنا تعزع هدادنب هجرت بحاص «هجګ ديا

 رداق ی.ابع ةةياخو ؛ ِ شا اعلا هبلاف وا كالا رف

 شبا لطیندرط «بولوا
 ؛ شتا هعفادمو هباج هلاراشم ر زو « هدهسیا

 ندنلتف كوب و ؛شقیک هطساو هلبلاخ ونا هدمب و
 تدوع هدادغب «كرهدیا لاس ا یبلق كل هنماخ ةزکص

 افداصتو ؛شا تعزع هلصوم ًاقامتم .یدباشلیا
 عینلا وا هلو دا دقعم) یریما لیقع ین هدهرص وا

 هنر كوا «هلغاوا شا تافو و وب

 ندهو لآ هددادنب قلهرار هدد .یادشفل وا بن بص

 هنب هركص ؛ شا ترازو هيهلودلا فرش كلم
 تاپنو ؛شعا باستا هعینلا وا «هلئدوع هلصوم

 روبج هتفرافم ندنو «هننرزوا یراعشا كالاب رداق

 تئاورم نب رصن وا یحاص نیقرافایم « بولوا
 رفاسم هدنناب كون دادهنرص رخآو ؛شقکک هاب
 قلصور ؛شعاتافو هداروا هدنخرات 4۱۸ «بولاق

 وا نفدو لقن هنبراوج (هضر) ىلع دهشم «هرزوا
 کیا دوش ش «بولوا یراهشا ناولد بت .ردشزل

 :ردندنس هقار رامشا *هلج تب

 یرسلل جدحت سیعااو اهل لوقا

 ربصلانم تفطتسا ام یدقفل یدعا

 مهوتم ندنسیدنک هتلاب
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 یرع نم بسحتو حقن الب رع

e ۰هنسهدام < یی رغم محلا  

 [.هلنرویب تعجام یررعم
 ءارمش رهاشم (نربش هک مات جش) ۱ ۹ ۰

 « بولوا ندنویفوص و ندنا را ل د
 ندنسابحا كنب دنیخ لاکو «شماشاب هدننامز خ رهاش

 یرازم ؛بودیآ تافو هدزرت هد ۹ .ردشفل و

 راسو یدناصق قوح رب . یدیا هاک:رابز هدیاخرس

 :ردکزوا یعابر وش «بولوا یرامشا

 دنچ عاشر بلط رد عصب درب ائ

 دنچ یاک نتشیوخ ز نورب هداهتن
 دنچ یا هدما صاخ توسک رد

 دننچ یا رک ا

 ۔ ارعش سرف ( یاییش باهولادبع ) ۰

 ندنسهف اط لوغم لصا نهو ندنس لغم

 :ردکنوا تب وش .ردشعا ساخت هلصاخم و «هلذاوا

 نم رای هنتف رسو هنتف ز رپ تسیربش
 نم راک تسیرهش ۀنتفب منک نوچ هو

iولیک ۱۷۷ ریمزاو هدنتیالو 1  
 سردنمقر هلوا هدنسیق رش بونج هرتم

 هدلم رب قلغاطو هدنرزوا یر هنج مبا هنغامرا

 «بولوا هبصق رب یزکم كنغاخس اشتنم عقاو

 | كرتو ملم الماك یروصتو مور ی ۱۱۱ هزکااپ
 «ینیرش عماج 1 «یدلاها ۱۰ ۰.۰ «هرزواقلوا

 مالسا ٩ هلرلهدشر ثاناو روک ذ «یساسیلکرب

 ۲ «ی-هسردم ٦ « یسادشا تمکم مور رب و

 «یاح ٦ «یامج ۳ 0 کیا « ی. هضم

 یمهناخدیمرک ۲ «یسیشراج یواح ید ۰
 طاع هلرلفاط هبصق .ردراو لیبسو همشچ :۷ و

 هدنرلک | دارا هم ماطرو هدنرانکت هوا رب قفوا

 «ندنغیدلوا شمام لاب زونمه هدیراویل « بولوا
 مقتسم عج تنادلخم یخ آرم ردجوک یطالتخا ۰

 لک ۰ هل رط کجهک كي ەسوشو ۱۰ هرزوا 1

 ردق هنسهلکسا دانآ لوک نانلو هدهفاسم كلهرتم

 روک ذمهدلاحو «بولوا تسدرد یسانا هسوشرب

 یسهووا زکلای . ردلومأم یسیقرت یخد تیهلکسا

 هنتشیعم كنلاها هبصق ینالوصحم «بولوا ورم
 .روللوالاخدا هریخذندساوط «ندنکیدغا تاغا
 رهث (هدنیلآ ) كنهلغم . ردنوغروط كپ یراجت
 .ردنونظم ینیدنلو هدنعقوم كنعدق

TEV e 
 یتاضق رک كنغاخس اهتنم یناضق لد -

 لزکد ندنتعح قرش لاعش«ندیآ "الاوث «بولوا

 سیرضرخ بوس ترک ره راس
 موردو یغد اض «هلب زف روک دابآ كوکو یساضق
 ینهیطس E AG رددودګع هلب رااضق سالیمو

 یاهرتمولک ٩۷۲ «بولوا هرتمولیکم برم ۰
 ۰۰۰ « هبلاخ *یمارا ترابع ندهراس و غاط

 یلهرتمولک 2۲۸ «هعورنم *یضارا ک)هرتهولبک

 (كوبوا زول) .رداعرم یکلهرتمولیک ۱۵۰ و نامروا
 ۔وا بکر ندویرق ٥١ ارب هلن (هلوا) و
 یسادعام ندمور رادقم یزح یهدزک « بول

 یسلاها ۲۸۰۰ «هرزواقلوا دلرتو رام الماک

 «بولوا قلغاط هرزوا تموم یسضارا .ردراو

 تابوبح د درا یخد یرهووا تنم

 «بولواترابع ندنعاوا دا راهویمو هزبس هللا هعونتم

 -ردهدرادقم كجهدیالب اقت هب هباحم تایابتحا قجنآ

 جلاب ردق هباریل ۲۰۰۰ یونس یلالوصحم نوئو
 ۶۵۰۰ یونس «بولوا قوح یرانامروا .رولوا

 نوجا تغابدو ؛رونلوا عاعف هتسارک كلهرتم بمکم
 تاناویح .راقیچ یغوبق هشيم راطنق یک ۰

 یونس كرلنوب «بولوایکو نویق هعاشاب یهیلها
 یادراو كناضق .ردسرف ۸و كرب زون ینارلوت

 هدنلخاد اضق و . ردهدنرهدار ارل ۱ ۰

 یروهشم كا «بوللو رءهارخ یکسا قوچ ےب
 هللا هلغهو هدنبرق یزکرم گكنسهیحان كوبوا زون
 ( هیکشنونارتسا ) عتاو هدلوب یراب هدنسهرآ سالم

 (راصح یکسا) مویلا هک« ردیس هارخ كنعدق رمش
 او دا عساو هدنفارطا تا برق ر _فورعم هلیعسا

 هرابکی و یرانوتس مرم قوچ رب «پودیا طبض

 راس و دیاعم شعب شلباب ندنرشاط سرم میسچ
 سخوطن | )رثو .ردهدکلروکی اقا هعنصم ها

 (هکینونارتسا) یسهجوز «بولوا انب ندنفرط (ریتوس
 (هنیک ال) هدن رق یو .یدشفل وا هیدن هل کی

 ندصص یهعوا ارخا یخد هدنراوج یسهرق

 ۰ ردشغل وا فثک مدق دیعم رب عنصم لومعم

 ییاضف هلام ندیونج یرهن (هنیچ) مبات هسردنم
 هر و ی-هراح هایم 3 تیاضت «كرهدیا قش |

 - روک دابآ لوک یخد یاح چاق 2 هدنتهح بونحو

 ۸۳ «عماج ۷۳ هدنلخاد اضق ۰ رولیکود هنیزف



 نغم

 ه۷ هاتسالک ۲ هک ٤ «هسردم ۱۰ دهم
 «هزاغم۱ ۸ ناد 0۳۰۰ یتکم مور ۲ و مالسا

 .رددوجوم نمرکد ۷۲ و ماج ؛ «ناخ ۰

 هدنسهرآ فئاط هلا هم رکم کم 0

 « بولوا رب ر, هدنرزوا كلوب و | ر

 ك( لاغروبا ) نالوا شبا قازوغالوق هلیف باصا
 سد ندنف رط رلن < برلک « هلغلوا هداروا یرق

 . ردداتعم

 ندنآ Magnésie, Manissa) ( ۱ ستم

 ۳ كنسارحم ( زبدک ) قرءهلوا هدنسیترش لامش

 مساوو دنا كنغاط ( رلناع ) هد وذج هرتم ورک

 یز؟ص كرخاعس ناخوراص هدنرانک فلیهووا ر

 7 ندنرلجا ی دل اها ۳۰ ۲۵۲ « بولوا رهش رب

 «ینیرشعماج ۲۵ « هرزواقأوا منصهو مسج یجاق

 « یسهناخشرامص رب ۰ یسهسردم ۲۵ ۰«یدجمس ۷

 E هلبس هیکأم هب دادعا رب لمکم «ینوکت ۱۸

 ؛م9 ۱۰ و یرهدشر صوصخ هئاناو

 «مور ٤ «یسهنادتبا بناکم یدوب ۱ و ینمرا ۲
 هلیساسدلک ناتسلور ۱ و كيلوتق ۱ « قمرا ۲

 یرربو هیهبدلب یرب «یسهاضتآجاقرب «یسهرواخ ۳
 «یسهناخهتسخ ۲ صوصم هنرلتعاج یمرا و مور

 هدنلاح بارخ «یسهناخراع رب دوجوم نیا

 « ییاخ ۱٩ «یسیشراچ كوب « ی.هملق و یارس
 ۰ یهقراف قومای ۲ و نوا ۲ «یسهزافم ۳

 تاجوسنم ۸ « یسهناخنب ۱: ی هاا د ۰

 یاسوم راس و یساخ تیمرک ٩ ۰ یبهقرباف
 همق جوا یرهش هرد چوا نتيا ندغاط .ردراو
 یسهرظنم كرهش «هدنفی دلقاب ندهووا . ردیا مسقت
 راط یشثکا كنب رلقاقوس « هدهیا نیشنلد كي

 «ندنغی دل وا تاعر كي هدهتفاظن «بولوا جوعمو

 جاق رب اذه عم ۰ رداکد یا ردق وا لات العاو

 تبشت هننی زن و راما لرهش «بولیچا هداج یکی
 ریمد ندیک هی هبصقو رهش الآ ندرمزا .ردشفل وا

 زا رب كره شوب « بوک نداسیتفم یطخ لوب

 یتراجت « هلذلرآ هیهبعش کیا روکذم هدنسیرپا
 كب یخد ینارطا «یک ینیدنلوا لیہ اهد تاقرب

 قرت هنوک ندنوک « ندنغیدلوا رادلوصحمو تبنم
 RA كنا اها .ردهدکا نارمع کاو

 5 ۳۰ ۹ E ۱۰ E « كرت و لسم

 . ردیینجا ی ۰۰۰ و یدوم ی ۱۰۰۰ «یمرا

 | هرتمولک ۳ داریم زا و هدنتب الو

EA 

 ۱ أ

a 
 هدهعدق ۀنمزا «بولومدق كب یرهشاسینفم _
 «ندنفیدنلو هروم رپ هلعساوب یغد هدنتهج نبدا
 یهدنسهقراو كنبرجن زیدک اکو لوجما قیرفت
 هل.میس 0 و سومره « هلتناضا هنع دق مسا كفاط

 هلتفاضا هن دق ما سردنم «هنبرکیدو « یساسینذم

 تیاسبنغم لصا . یدرل رو یان یاسیئنفم ردن ام
 لوا هنس ۱٩۹۰ نداسیع دالیم یرامتشا هعک رات

 یجمچوا هللا ( نوبپکسا ) ندنررادرس امور
 ےب راع نالو موقو هدنب رق هدننپ سخویطنآ
 الص رهش هرکص ندهراعو . ردنشلوا هیظع

 . اجت رب رومعم و لوس «قرهنلوا ماست هرایلامور
 لکصت هدننامز رلتتنازب هدمب و ؛ شلوا هاکتر

 هنمکح خاب یعنکیا كننلروطاریعا قینزا ندیا
 هب هبنیطنطسف ن دیکب یرارراارییاقینزا. یدبا شک
 شوط زوم هلزتت زآ رب اسینذم « هرکص ندکدریک

 ی رات ۷۱۳ «بولوا قاب یت روم هنب « هدهسیا

 یسهضرقنم تود یرلیقوعلس مور هدنسپ رجه
 «طیض ندرلمور یناسینذم (ناخوراص) ندنسامما
 . یدشعا ذاخما زکر هثموکح ا لگو

 تموکح هداسیخم ردق هنس ۵ لسن كو

 مدیدلب یزاخ هدنخرات ۷۹۲ ۰ هرکص ندکدروس

 كلام و مف یتاقملم و یرهش ناخ دیزباب ناطاس
 صوصایع و ندتفو وا . ردشل:ا قالا هبهاثع

 اسینغم ًارابتعا ندننامز یا ناخ دارم ناطاس

 هیلاراشم هاشداپ «هلذلوا یرقم ناکدازهش ارثکا

 جفلاواو ؛شمریع هداروایخد یامز یرلتحارتسا
 لوظ یخد تلا ناخ داسو یا ناخ دم ناطلس

 هينا عج ىر شو * شعا تماقا هداروا تدم

 درهشو اعدقسيطانةم .ردرلشمابا راما هلناریخو

 نامل هلتیسن هنعسا لوب «هلغملوا فذک هدنراوج
 تو سیطانقم هک« ردشفل وا هيم (ستینفم) هدیانو

 .ردیفرح

 كنغاغس ناخوراص یساضف اسیننم

 . هدشب ضف یاهتنم كغاخس ۰ بولوا یعاضق زكرم
 < لاج برفو ا غو ًابونج «هلغلوا عقاو
 ارش «جافآ قرفو هموص "دل اش «هلیغاخس ریمزا

 | هبصق یخد ندنفرط ی ونج قرش «رامح قآ
 VAY ینه ا دودا هلن را ضق

 .- ولیک عب م ۸۰۰ زکآای « بولوا هرتمولیک عبس
 | ام میک هرتمولیک 4۰۰ ««عور نم *یضارا کا هرتم



 و ا 0
 هدیکاهرتمولبک ۰۰۰ و نامروا ین ترا

 ۰ یغاط دیو « كالما . ردنرارء ندهیلاخ *یخارا ۱
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 یبرق ۲۲۳ هلا هیحان 4 هلبرلتسا كلب و طومالپ
 و « بولوا یک ٩ ۰۹۱ اضق *لاها :رڊ واک

 یا١ ۳۹۸ «درتو ما ىس ۱۸ ۱۸7 كرادقم

 یدو ی ۱۳6 ۰ ییهرا ى ۷۲۲۷ ۰ مور

 « بولوا فلتخم یسضارا .ردینحا ی ٩۳۵ و

 كپ یغاریوط ۰ ردراو یراهووا مساو و یرلغاط
 دتع مدنل اش کارم صوص ا ىلع « بولوا تدنم

 نایکود اکو كرهلکنږلامش هلیغامرا زیدک و نالوا
 كاد یسهووا اسینخم زانلوا اورا هلرلب اج ددعتم

 یلتیلک : یفالوصحم هجا
 «روتو «هلیعاونا تابوبح راس و «هبرآ « یادغپ

 ندنعاونا كرلهویمو هزبسو موزوا «نوتبز«قوماپ

 طومالپ رادقم یلیخ ۰ ردروهشم یلوثاق .ردنرابع
 ۷۰۰۰۰ یهونس تادراو كناضق .راقج یخد

 عماج ۳۳ هدنلخاد اضق . ردهدنرهدار ارل

 « اسیاک ۲٩ ۰ هیک ۱۸ ۰ هسردم ۲۵ ریسه

 ۲۲ « هناخنابد ۵۰ «نمرکد ۱۰۵ «بتکم ۹
 ترک ۲ «ی-هقشرافقومای و نوا ۲ « هناخا

 ۲۸ « ماج ۱۰ «یبهناخراک تاجوسنم ۱۰ «هناخ

 و هزاغم ۲۱٩ «ناخ

 . ردندنررب تنم كا

 . رددوحوم ناد ۰

 كلا كل هيناروت ما (Mongoles) ۱ ل 3

 رک < بولوا یزب ند رکو ۱
 تبایسآ . ردراو یرهیسنج تبارق هلراوچنامو
 - وغم) و نانلو مبا هنتلود نيج موبلا هدنرلطسو

 هدلوچ رب مساو نالوا فورعم هک د ( ناتسل

 . راروبنلوت هدنراتهح شعب كنا کرت و هب رییس و

 هما ف و كاسا هدنراورخ هلناخ زیکتج

 IS ترهش هلکءا بارخ شرب كنایوروآ
 هدام ینالیصفت

 | ناتسلونم |

 . ردج ر دنم هبهبنآ *

(Mongolie)مدنظشو هاسآ  

 مویلا « بولوا رب رب كوب
 ۰ ردعبات هنتلود نيج 1

 ناتسلوفم تر یسهحاسم و دو دح «یعقوم

 ترابع ندنسیلاعش مق كنسهمساو كلام نيج

 ‹ قرش قاتا ا رغ « ای ربرس ال امش « بولوا

 .رددودجم هلا هیر وجم ام یخ داف رش

۰۳:۹ 

 ی یخ

OR 

 نيعم هلیماع یتەسو هحرد و یدودح تااتسلوفم

 تنایسا هک « ریلسهل د هرزوا تیموص «بویلوا

 ةضوح رب عساو و نایقآ هزیکد رب جه یروص

 مظعا مق كنس هعساو ةءطق ندیا لیکشت هیاخاد

 ناتسکرت هنس رغب رغصا مق و قاتل وخ«.هتسقف رش

 دودحو هلرلغاط ندفرط ره .ردشلرو یان قرش

 كنبدودح ندنتهح برش «بولوادودحم هللا هیعیبط
  eهدهسلکد هدنتروص لابج “هل سلس ر «

 ردشلرآ هلیطخ هایم ےسقترب یخد ندفرط وا .
 ی قااس غاط نر 1 هدنسهیل امش دودح

 قرهنازوا یک ر اود نوزوا رب رلهلسلس راسو «

 هدنتهج بونج «یک یغیدرآ ندهبربیس ییاتسلوفم

 یرللسلس (ناش نان )و  ناشالا)( ناشنیا) یخد
 ناغایخ كو ) هدنفرط قرش « ند نج سفت (

 لوفم هد ندنتهج برغ « ندهروجام یهلسلس

 یلعخ هایم میسقت رب هدیغاشآ اهدو یغاط نوتلآ
 قاود نيچ هکراو ردقوش .رورآ ندیقرش ناتسکرت

 بایسا « بويعا تیاعر هلیماع 4 هبعیبط دودح وب
 دودح هک رداللوا ینالوط ندیلحم موزلو هيس ایس

 هدنسیونج مقو هروجام هدنسیل اعثمسق ك هبقرش
 ؟ شعا زواغ قوچ ییسهلسلس ناغاخ ناتسلوفم
 یارص كرا هلسلس هدنفرط ره هد ثهبونج تهج و

 ردشمافاوا ذاختا دودح یطخ هایم مسقتو .١ق

 قلوا نیما ندننازواح درالوغ۰ «رلیلبح هدتمجو

 دس نالوا ېک لا كلام ب اڪ قدنگسا «نوجما

 همک سم. دودح یعنص « كرەديا اشنا یروهشم

 ناتسل وغم هدنلخاد دودح یا ۰ ردرلشعا داجما

  ۲و لاعشضع ه۳ هللا ۸۵۳۲۰۳

 هلا ٩ بولوا دتع هدنر)هرآ رقرش لوط «

 ا ۷ ۳۰۰ او اب رقت ین هیس ةحاسم
 ۰ ردهرتمولیکم بم

 — . یرللوکو یرابهناو لابج «یسیعیبط لکش
 ندلوچ رب زود مود یک ینیدنلوا نظ ناتسلوغم

 رلغاط ندیالیکشت ی یتس هعب را دودح ترابع

 هب یرجا « O HIN یک روس یخد

 «ندنغیادلوا یرللوق رولوا دتع قوچ زآ یرغوط
 لقرفقوج ندنربرب هعساو ةعطقوب هعضارا تعیبط

 لامش نالوا قاغاط الوا .ریلس هنل وا مس هیت چوا

 ؛ردهداز ندنشل رب هک « تا ا



 و غم

 «هدهسیا لکد مساو یکی يجرب هک« یم بونجو
 لیکشت رانکرب ییئامروا و وص هدنفارطا كاوج

 لصا « بولوا هدننب كمسق ییآ وب ًالاث ؛روبدیا

 هلرکید مان و ( یبوف ) ندیا لیکشت یناتسلوعم
 لند ونج برغ هک« ردیسهعساو ءارخ ( وماش )
 ۰ ردلوچ رب عفت و دتع یرغوط هیلاعت قرش
 دودحم هلدودح تناتسلوغم ی.ارح یوغ وشا

 هالا ات هدنجا قرش ناتسکر" ارغ «بویلوا
 « هیلع هات و ؛ رئازوا ردق هشراکتا هوکودنه و

 (یسیوغ ناتسلوفم) هلبا ( یسیوغ قرش ناتسکرت )
 ندنسیجنگیا عبطلاب هداروش . ردمسقنمهب کیا هلیرلمان
 . زکح هدبا ثحم

 مج ییرغ لاعش ینمی یعسق یجنرب كناتسلوفم
 مق ی هر رییس هداب ز ندناتسلوغم هعضارا تعط

 نارآ یندودح هیسور ۲ رغ . ردماشم هنسیونج

 یغاط لآ ناتساوغم ندنلابج هلسلس ( کولیاس )
 غاطرب كسکویو نوزوا هلیتسا یغاط نوتلآ ایو
 . رینازوا یرغوط هقرش بونج « بودبا بمشت
 هلیمسا ( الوا ندرا ) ندنک:ا یلاعش قرش تنوع

 هدنل امش یل هدنسشراق بو و غاط ۳ گو

 هدنتهج قرش كروک ذم مش یغاط ( یافناخ )
 رب هلیعسا ( الوا یلات) هدنلاعت دارن و . رارینازوا
 روک ذم « در هلک ندندو دح هیسور ات غاط كوس

 كقاط یاو ؛ رئازوا ردق هنسیشراق كرلغاط

REEL TENCE E 
 هدنفارطا هشوح رب نخاد فا ر
 هرلوک ماطر, یراوص ۰ راردبا لیکشت هرثادرپ
 ندنتهج یلونج قرش هیلخاد ٌهضوحو نانالپ وط
 « هلکغا طالتخا هلیسارحخ یبوف ندزافو یکیا

 فهضوحو « نکیا زکد هلتقو هروک ذم ءارع
 یتیدلوا شغل هدنلاح زفروک e یا

 ۱ هب رییس هد ونحو لام كي هضوح و 7 .یلشالک [

 . و هضوح یجراخ یکیآشمنود یرضوط هناتسکرتو
 هبربیس هلیغاط (الوا ینات) روک ذم یءهدلاع .رویثل
 هدن-هرآ یسهلسلس ( نایاس ) نارا یندودح
 یراربن ( كبک) و ( کب ) عبات ونو ( ( کولوا )
 هبرغ «هرزوا كلکود هنغامر را ( یسینب ) كن هربیس

 ثكتغاط نوتلآ ناتسلوغم .رلردنک ب وقآ یرغوط

 اکواو ( جنرا هرق ) ید هدضوح یهدنونج

۳5۰ 

  نانلوا رک ذ هدیراقو هلک: و .هلذعازوا رالوق ماطر |

E ۳ و 
  ۹ 0 و ۳.

 یرغزط هبیلام برف یرارهن ( زوغنوا ولوا ) عبات
 لامش وبشا تناتسلوفم ۰ رارریک هناتسکرت «بوقآ
 ناخ) دوخا ( یلنک) هدنقرش قاتم كنف رغ

 ۰ پودیا عافترا تک لئجر لکتد هلبع»ا ( یناط

 یابتنم كنغاط ( یاغناخ ) نانلوا رکذ هدیراقو

  هلرلعسا راسو هلیعسا (الوا لاخ) یرغوط هنسدقرث

 هک« زوم دبا لکشت هضوح رب رکید هدنسهرآ رلغاط

 كره ندنلوک ( لاضاب) معقاو هدنلخاد هیرپپس
 یسهضوح تكدیرهن ( هقنلس) نایکود هنغامریا یبینب
 ۰ هرزوا كنا لیکشت یغامرا روک ذم « بولوا

 | رہن (نوخروا) ندرلغاط ندیا هطاحا یبهضوح
 ثكئلاج ( یلنک ) .دینالیوط راهنا قوچ رب رکیدو
 . هلبرلعا ( نوتیوق ) و ( ناورک ) ندنراک:ا قرش
 هروجمام یسیجنرب «بوقآ یرغوط هقرش رهن یکیآ
 ا هیربیس یسیغکیاو هنلوک ( روتیالاد ) یکهدنلخاد
 رومآ . رولکود هلوک نالوا یاتفه یکهدندو دح

 یر (نونوا) نالوا ندنرالوق ییشاب كا كنغامرا
 ۲ هرولوا لخاد ه هرس هلنامن ندغاط روک ذم یخد

 .هلسلس غاط نونلآ یکسکوب كا كلابج یکدعستوب
 4۳۰۰ بولوا یلبج ( ودفویوتغاساچ ) یکه دنس
 ۳۰۰ ۰یرلعانترا نم رارکید .ردراو یعافترا هرتم
 رلئامروا رلغاطو ۰ ردهدنراهرآ هرتم :۰۰۰ هللا

 «بولوا قوچ كپ یر هراج هایمو روتسم هلرلاع مو
 ..ردنارمع لباق رلهوواو هرد یکهدنرلهرآ هل راکتا

 راپا هدهیلخاد هضوح نانلوا رکذ هدهدن راقو

 «بودیالکشن رالوک یقوچرب ندنسعالپ وط كنب راوص
 . (روناسبوا) یکهدنتهج لامش یرلکوسب كا كرلنوب
 اقرب ندرلفرط راسو ین رهن (هچ) ندقرش کرد

 هک ؟ووبنل وب لوک (وسواهرق) هدنبونج تنوم ؛ریلآ رهن
 رر (لوک ودبوغ) ًابرغو (لوک ن اماج) رش

RSرالوک (رون قیرآ ) و (رونزغربق) . 

 (Es هلبا (رواتیچآ) ؛ریلآ ینراقإلآ كثب

OSوسوق ) ید هدنبرق هیلامش دودحو " 

 رر ذم فا «بونلو لوکرت كو هلمع-ا (لوک

 کد هغامرا
 E بوئحو قاب > ا



1 

 ۰ یسیطسو عافترا ندرحم یاذح كنو

 یخد یرلغاط 3
1 ۳ 

 ندرلغاط یکهدنتهج بوثجو لام «هدهسزامهنلوا

 ردق ه هګیو روق بو دیا رخت راپا قاطررب تا

2 0 

۱ 

8 

 عیات م سايس ردقەنره یمقا یکدفرط

 دوام «بولوا دودمم ندهروجام لصا د

 .هراج هایهو ؛ردقو قرف ندنرلفرط راس تەر
 . ردراو یسهعور زع *یخاراو یرلن امروا هلبیس

 دودح دلرکو كنسهلسلس .ناغدخ روک ذم درک

 (ناشنان )و (ناشالآ) « (ناش نبا) یکهدهیونج
 -رلوقو كنا نالوا یرغوط هناتسل وغ« كن را هلسلس

 قوچ رلنو « ءادب هنعافترا فناتسلوتم «هجناک هنب
 ؟ رار دیا لیست هتطنمر راط بویلوا دتع هرلقازوا

 هدلوج «بووروق هدرلهفاسم هسیق كب راوص ناقآ و
 كل هةطنموب اذه عم ۰ ردیا لصاح رلاوک مقاطرب

 ی-یضارا را او عرز لباقو یرلنامروا یخد

 ( رهغنآوه) روهعم كنبچ صوص ل اىلع .ردراو
 7 كوت « هلبا لوخد هزوسق وب تل اتسا وغم یغامرا

 ایحا یتسهچراپ كوب رب « كرهدیا لیکشت كسرید
 شا ندنراک:ا قرش كنم هلسلس نافنیخ .ردیا

 نایکود هنب زنروک یل یراکوب كا هدكراہنا
 نالوا ترابع ندنفرط تسوا كنغامربا (وهوال)

 (یراغنوس) بات هنغامریا (رومآ) هللا (نرومهرف)

 یرادنوس روک ذم .ردیربن ( یون ) ناکود هنیرهن
 یتدودح تیاتسا وذم هدهفاسم لیخ» یخد یار

 هرتم ۳۳۰۰ یغاط ثك.کو دلا نوفوب .رورآ

 .ردهدنع افترا

 «هیعلک هنسهعساو ءارح یبوغ نالوا یتلاث مسق
 هرتم ۱۰۰

 «شا ردق ههرتم ۰ ۰"یسهروا «بولوا هدنراهدار

 افترا هرتم ۰ «بولسکو هکدتک یرارانکو

 ( فوغ ( یک هدیقرش نات راقبح ردق هنع

 « هدلاح یغنیدلوا ترابع ندرلموق كركم یسارصم

 ؛بولوا زآ یرارپ كني وغ یکهدناتسلوغم
 هلراشاط یلقفوا یلب ربا یک ن وءوص یرلفرط رثکا

 رثکا«بولوا زآ ا زود نوتبسب .ردروتسم
 قفواورل هبت ضعبو هدنلاح جوق4 قوچ زآ یرلتهج

 ثحم نادرا ما هداوحو .رد واح

 رب هدنتناهن كنرارمو « راقآ هدنرارانک كنب وق

 .روط نفعتمو یزوط یبیرغوط اهدو رلاوک قاط
 ی رلکوی لا كراوکو رنو .ردیا ادم رلوص نوغ

To): و غم 
 ( رو نولوا ) ككرهنبا ندنغاط ( یافناخ ) ندلامش
 ندیونج هلبرهن (لوک نیکنوا) نالوا یهتنم هنلوک
 وس)و (رو قوغو-) بونا ندنغاط (ناش نا)

 -ردا) و ( یالوق) نالو تیام هنیرلوک ( رونوب
 ژاه) ءدنفرط رش كرن یکیلوب .ردیرازچ ( ا
 غناس )و هنلوک (اه غنی یاچ ) یرهن (وه یات
 ( یاتلیک ) .رولیکود هناوک ( یاهوب ) یرهن ( غناک
 .ردراو اهد لوک یکی رکید هلبرلعسا (یاناراج) و

 دا تكنساوه ناتسلوغ» — یساوھو ےلقا

 تعرسو تک هلیتسوم یسهقراف ممالع یجنرب

 هلراغاط كسکو ندفرطره ناتسلوغم . ردیلوح
 «هسسا ندف رط یغناخ ره راکز ور «ندنهیدلوا طاع

 . وغم « ندنراکدتیا بلسو بلج رلاطوب یتبوطر
 رحم ابشک | نیدیق .رریک قرهلوا وروق كب هناتسل
 «بوسا یراکزور ینرغ لاش ناک ندیل امش درعم

 ییرغ لاعش زکلای كاتس وذم رلط ولب ینیدلوا لماح
 هقرث بونج ندسرغ لامشو نانلو هدنتهج
 .رونقوط هنرلهللام یلامش كرلغاط نانازوا یرغوط
 هلناتابنو یلوص یرهلام لام دارلغاطوم هيلع "ءانب

 .ردقالپچو وروق یرللاام رکید «بولوا روتسم
 یخد ندتمعلو هسیا یرافرط رکید تیاتسلوخم
 زور یبرغ لاعث وبشا نسا نیشیق «بولوا مورحم
 رناسنا هک«ردسباب ردقواو قوئوص ردقوا یراک
 ینرط رد لاحرد «راهسمراص هجا هللا هک ینرازو
 بونج ایر ک | هسیا نیزاب .راراب ینرلتا «بووص
 نيچ یتتیوطر یخد كڼوب «بوسا یراکزور قرش
 هدنل وصو هناتسلو۶« «ندنرلکدنا بذج یرلغاط

 راکزورو اردا ۰ رونلو وروق كبو قاعص كب
 هدلاحوا «بودیا لوصو هناتسل وغم قرهلوا لتوطر

 یکیارب «بوکیرب رالیسو «رافاب رومایرب یلقنانص
 ا راک زوم شاطرب ی هور و 6

 هدرلتهج ضعبو ۲۲ هرارطا نازم نزاب . رولوا
 ۶:4۸ رفصل اتح نیشف و ؛ راقبج ردق هب هچرد ٥

 نوکجاقرب .راکوط یسهویج ًاضعبو «رنیا ردق ههکرد
 نایروک هدنسهرآ هک هلبا زودنوک حو هډنفرظ
 - نازيم نزودنوک الثم ٠ ردکوس كي یخد توافت

 «نکررتسوکه جرد ۲۰ یراقو ندرنص هرارلا
 كوصو كلا . شا ردق هب کرد ۱ ۰. رفصلا تحت همك

 ندزابو هزاب هرب ندرب ندشیق «بویلوا یخد را



 و غم

 هللا سوتسغآ یرلیآ لدنعم كا . یی هشيق
 یءاوه كناتسلوف« هرزوا تیموم اذه م» . ردل ولی ا

 ی.هللوتسهو هیراس شاما ۰ بولرا مالغاص كپ
 . ردییک قوب

 كات لوغم ۰ یاناویحو نداممو تاتا

 هدنرلتج قرش بونجو یر لاعش نروک روم
 دل رلغاط یک دنتهج یر لاعش «بونل وب هناتخم راجشا
 نکروک هلیعاونا كماچ هدنرالام رظان هلاعت

 ینونج ۰ روینلوب رنامروا یواح یرلجافآ رئاسو
 كوت كب « بولوا یتلامرم هجلشاب هسیا یرلهلام
 دلراهنا .روینلوب یخد رلیلاچو رلچافآ كچوک ضعب
 . ردراو یرلجافآ دوکسو قاوق هدنررانک
 لو لصا هسیا كرلغاط یکهدنرلتج قرش بونج

 ۔وغم «ندنفیدنلوب هدنیچ یرلل"ام نروک رومی
 كچ وکم قاطرب قجآ هدنرفرط نالوا لخاد هناتسل

 قرش كنلابج ناغنیخ ركاب ؛ روبنلو رلجاقآ
 ءارح یلوغ . ردراو رلنامروا كوب هدنفرط
 قجمآ « بویلوا رثا ندجاق 4سلا هدنسهعساو

 رلزاس مقاطرب هدنفارطا كراقلقاطبو لوک یزوط
 رلت وا L5 مناط رب هدنرارب نالوا ق وطر یلزحو

 نزک هل هی هک«رونلوب رلیلاچ یرکوب یرک او
 زا لزعت هدب هرلنوب ییاناویح كنللابق لوغم
 . ردرالکد

 یبرف لامش زکلای تناتسلوغم «هجناک هتهارز
 هرد ضعب هدنرلم بب رق هدودح هلیسهشوک

 :هدرلنوب «بولپ ردشیتب تالوصحم ینزج هدراربابو
 ندرلهزبس شضهبو یادغب «رصم « یراد <« هرآ
 . ردنراع

 هدقبجآ هدنفارطا كرلقلقاطب ولوک هدنات ل وغم

 سنافنم « هدوس تتربک « هلچ رهک « زوط نانلوب
 نداعم یخد هدنجما كغاربوط « هقشب ندهراسو

 قموکح نيچ « هدهسیا نونظم ینجهنلو« هفلتخم

 شل آ هنتلآ هدیدش تیعونع یتایرحت ندامم
 هننلس زکلای . ردشلاق لویم تهج و «ندننیدلوا
 فلتخم كنق یبرغ لاعث و تیفارغ هدنسیداو
 هدتهج وا .ردشملروکی رلتمالع یندعم روک هدنرللحم
 یفیدنلوب یخد یرلن دعم نوتلآ و نوشروف لیس

 هر دن تم
 یاس یمظعا م كات سلو غ۰ هجتاناوبح

tor 

 قیفد رب ردبا تعانق هلبرلقارپای و توا ابقو یلاس |

 لاقآ یرغوام هب اب ربیس هدنتهج لامش زکلایو «یطسو

 «بولوا مبات ههبربیس یونج یراهضوح كرام
 یاب «زومرط ؛یآ «تروف هدرلنامرواو هدرغاط

 ۰ یک یفیدنلو Hs رک ناب هلرعاونا كيبكو

 ۰ ناب عونرب هلیعاو | ك رالا زغ یخد هدنرلا رخ یلوغ

 نالوا ریبن ( یاتفچ ) ۰ رارزک هلرلیروس یفورق
 1 نوجا رالوغم «بونلو هلترنک یرتسا ناس مولد

 . هلیعاونا هلکنترک هدنرلارع ییوغ ۰ راردبا دیص

 لرهز راو لال ۰ هدهسیا قوج تارجح را
 7 بولوا صوصخم هنات سو« . ردردا تارشح

 یعاونا تاناوح نایلوا یرلعسا هدزعاسل هبلع ءان

 بونجو هدسوغ یرب ندرللو « بوناو یخد
 « ندنفیدشی راق یخد هبهیلها تاناویح هدنرلتهح
 هدنلاح تجو رلاوغم « هدهسقج هلرا یالوق یسیأت

 . كرویط رب .راردبا جج رت کا دیص «بوقارب
 .ردقوچیرلذوق یخ « هدهسیالکد قو یسانجا
 کهدنتهج لامش زکلای « بولوا زا كپ یرتیلب
 شوقو قلاب هرالوغم "اتاذ .روناوب هدرالوکو رانا
 . ردعونع ندنف رط یرلبهذم كم ینا

 "ةیسن ه«یاهارادقءران و «هعنلک هیلها تاناویح

 یراتورثو قشیع«ییذاب كا كرالوفم «بولوا قوج
 هلیتعسو كنيضارا و كرلامرم ۰ ردندهلها تاناویح

 ۵ رددعاسم هنب کت دكرلناویح و هدیر؟ كزوط

 یی ) یلقوریوق یربا یاناوبح هملشاب دلرالوفم
 ندنآ و هود « ریفیص « هلرلنوموق ( یبنج نامهرق
 . زکلاپیدکو زوموط «رتسا «بکم «بولوا ترابع
 . رونلو هدنراتهج بونج نالوا نوکس» هلرلیلنیج
 - هلج یمهیلها تاناوب- كراوفم یخد تیوکو یک
 999 اغ روا کیا یراهود - ردندنس
  هدنرللوح ناتسلوذء « یک ینیدلوا هدن رعلا ةرب زج

 دكرارب قاروج و زامقی « زالروم كلرلهبجوک یخد

 لفاجم و ینوس نیلاقو كجوک یرلتآ .ردیراکددم

 یبوف .ردیلقینایط كب « هدهسیا لکد لزوک قرهلوا
 | یرلیروس هلکرخ كوب هدنلاح یشحو من هدنسارح

 .«بولوایرلقارم قوچ هکلیراوس كرالوغم .رونلوم
 1 .رلرربو تیمها قوچ هراذب را

 _ =. یرابهذم و ناسل و تسنح :یسلاها

 قجمآ یبلاما ربارب ات اوا تاتو



N 

 وغم

 . ردهدقنلوا نیمخت هدنراهدار ۳ ۵۳ ۰,

 هدنرلتهج یلاعت برغو یب ونج برغ زکلاب ندرلن و

 رادقم رب هدنتهح قرث بونجو یلئاق دارت جاقرب

 قجمآ .ردلونم "الهاکیروصت «بونل و یاها لنیج

 « هدر بس « بویلوا رصح# هناتساوخم رالوغم

 ناناو یخد هدههسورقحو هدناتسن اةفا «هدناتسکرت

 هرادقم رب بیرق هنویلم شب یسهلج ربارب هلیدارفا

 :راردعستنم هپ هبمشجوا هعلشاب رالوغم .رارولوا غلاب

 « رالوغم قرش ۰ رلقوأاق «رلهرازاخ «رالوغم قرش

 « هدلاح یرلفدلوا هدرادقم برق هنویلم چوا

 هدنفررط ره هقشب ندنسهشوک ی برف لامش كات سل وغم

 یان ( الاخ ) هرلیکهدنتهج لاعث « بولوا رشتنم
 «بولوا هدایز ندنویام رب رلقوملاق .رویل ریو یخد
 هدنکلام هیسور و هدنتعلاعثو برغ كیاتسا ونم

 مي راب ربارب هلرلتاب روب یخد راهرازاخ .راروینلو

 برغ كبنات-اونم رلنو « بولوا هدنرلهدار نویلم
 .راردهدلاحرب قینغاط هدهبربرس و هدنرلتهج

 -رلصااخ كاو موم كلا كبهبنارو ماوقا رالوغم

 ندطالتخا هدایز كلا ردق هب ی دوش «بولوا ندن

 یسیاصا لاح یرلایس «هلغلوا یخد یرانالاق رود

 هتشب ندهناروت ماوفا «ندنش دلوا شا هظفاحم

 راز هل.سیلاها یقیح دنه و رايا هن ولاج « رایلثبج

 ( قرع لوذم ) یخد هقرع یراق دناو بوسام

 «یلیوهتروا هرزواتیمو# رالوغم .ردشاربو یمات

 قیصابویعاب «یلق ا هع“ وةم «یین دب تا وکو هج ز انقیط

 ES «یلجاصترسو هایش « یللاقص كريس «یلنورب

 راهدآ یلهرهجراتات لصاماو یلقادوط هجا «یلقانب

 قادم «رورپ نام*«روسج «نیتم هدنرابآر «بولوا
 نیشن هی یس هلج ناه .ردرامدآ لمحم كب هب هب رفس

 یفانابوج نالوا زا تهز هداز ندتعارز «بولوا

 . رارزک هلی رایروس هلکرخو هود «نویق «كرموس
 ؛راریئاسب هللا یراد رادقمرب و هلتاو توس كرانوه

 . راراقاب ینکزت كنبرلناویح هدرلفرط زسنامرواو
 یاجو ینیدوس قارصبق شیشک | نانلواریبعتسموق

cor وغم 

 هنبرلنبداق یرلشیا یتاهتم هب ینیبکو یتنیپ .راروسقوچ
 ندقلیجوآ و قلناب وچ یرلککرا « بودیا لیمح
 .روک شيا هقشب نکا رفس هلناوراک یرلضمب و

 كرهجما سموقو یاج ینغوج كدىرلتقوو ؛ رام

 .راربریک ہلکا لق رلهاکع لوب لوب
 « بولوا ندنسهلج هاروت ةنسلا ىرلناسل

 تماشم قوج هلرناسل زوفنوت و وام « كرت

 درطمو هداس یسهفرص دعاوق .ردراو قیسانمو

 .ردلکدیرام كب ندنفاطا هدیلغفتو هویش «بولوا

 طر ا قدهعن ارس E ندهجروغ, وا

 . ریلبزاب هیغاشآ ندیراقوب « بولوا یراصوصخم
 یرلناسدا . رنالهرص هلوص ندغاص ررعسو

 اط رب هل رلباتک بهذم مقاط رب جرتم نده

 شب ولم هلتایلق هدام قراخو ندنراهعومب رلیقرش

 هیسور صوص ایلعو اوروآ .ردنرابع ندخراوت

 تل و و رسا فاز تا قشم نق رتتسم هاو

 هنب ران اسل یدنکی رب اتک ضعبو «طبض ینراب اتک

 .ردرلشا رعنو عبط یرلنیمو «هجرت
 ناد ) مسینام ال ( كند ادو یرلبهذم

 (هساها) یهدتبیت یرلیبهذم زکر «بولوا ی. هبعش
 كوس یکه داروا یرلبناحور مظعا سیر و یرهش

 یرهبناور ءاسور نالوا هلیسا امال .رد (امال)

 رلبهار راکب ۰ راردیا یخد یازابرعم و كلبيبط
 یعنکیا .ردراو یرارتسانم مسج ولع هلراهبهار و

 یراناحور یک صوصخم هنیرلبدنکو هدهجرد

 (هغروا)مقاو هدنتهح لاعش لزوق ىطسو فاتسل وفم

 «قرهریدنل و« رلتب قاط رب هدنرارپداج .ردیرهش

 .راردیا تدایع

 رالوغم س .یهندملاوحاو تراح و عیانص

 تالومح یرلفدناللوق «بولوا یرک تب هجعلانص
 . لک ندنیچ هنر دنک یسهلج ناه ك هیعانص

 « یفعای پیا ندنلیق تآ هلیوت هود و هک زکلاپ
 قاع ندرمد هدرو یلیپس نیشم عونرب اق

 كرا و بوک نوجمرانبداق ندشموکو ققاچو
۳۷۳۳ 
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 چ . رلداس ینلاعا رلءةلج لمعتسم هرب لافخو

 پېښور ادرس بد J> و و ملت
 یی رلب و ن

 3 رق

e ۱ 1 ۰. ۳ ۱۵ ۰  
 یمعوف وات تور | هله چرا .la لء ءال وص

 یاو یجایتحا هننالومعم نيچ داراارفمو یوزاو

 E ین-ارجا ترا ر كالشیا ىلخ هدنسهرا رب

 . وغم -وونلوا ارجا هلېدبا رلیلنیج ید وب ؛بولوا

 اومح ؛تاناوبح هک ااا رخ اشا یناجارخا تباتسل
x 

 لالو ل

 ؛یرد ؛ ریغدص ؛هود «تا « نوش لیک «بولوا

 تسارک نایسک ندنرلغاط ( یبنک ) «لیق “یاب را
 دز واع ي ناقیح ندی لوک یزوط اند وغو

 OG بلاق دم لب اقم هناحارخا 2 . ردتر ارع

 یاب «تاجوسنم قوماب راسو زب «یاچ
 هه و

 تی
 ۰ ردهراسو

 ؛ تونل وا ارجا ترا رادقهر ید هلا هسور

 جمع )راز دیک هثیج هنب ناجا ارخا

 تو هلاسواک

 قوبچ «یاودا و یاوا
 هدنرادهح لاعش ۰ فرم تی اتسا وغ«

 هعاشا یتالاخداو ین

 ۰ وسنم یاس هنو « هحوح هلی نعئالت

 قدیو ندنتهح بی تياتسلوغم .ردنراع ندناح

 و ۰ وه هر هب هیسور لوا هش جاقرب

 OE هدنل اقمو ‹« مچ داوم

3 
 هدننع ق ر

 د یا 3

 هغروا هقشب ندنو .یدبا شاو عوق و تالاخدا

 تراجش قاقنارف 7۰:۰۰ ۰. یراجم سوو هدنرهش

 زدنو رد نالوا هلنیج

RE(نال) كن  

 سست . یئ درلشعا

 ردهدایز هد هود

 و ر كامهرد ۳۰ ندشموک نانلواریبعت

 ان رلبلات یاچ اشک ا هلیتمج یتردن تو ؛هدهسیا

 یبلاق یاچ رب
 ۱ ۰۰ ع ۹

 رلغلم تاو و ۵ اد

 قاارف شب ترد ؛ گر هرول تاج

 یرلت دنالا وق نوت اهت .رلردیارابتعا
f ۳ ۳ ۲۱۳۳2 یک در  

 لوغم یل هدف یاد ؛بور و تاسح هلق اش وق عدد

 ره ۰ راناص هغاشوق ردنوش هلسلاق یا ردقوش
۱۱2 

 0 دسر اد 1
۰ 
 ,ناشوقو 1۳ یاد هدناب اةم ردق هت

 ودبس هدول ٠ب امدا 5 اب راشبا

 ینا یوفو ندنرارهش ( ن
 یم هتک 4 بوریک هيج « هلروص ن

 یی رط تتر اجت ی هدنسهرآ هسور هلا تب

 ۳۳ و را نم a و نالوا
 - هدهچرد یهنکیا . را رو دبا تقد

 تا هدران و 6« ردراو یرللو هت-و اطر,

 ات ھارآ

 ۱  هیودیوف و یاتوسایاوا ند«ةروا یرب ندرانو

 ۷ و (.هتخاک |

۱ 
 هرو روا

 ۶ وح ام اراش ا

 1 ۹9 راناور راک هریک و هود

 یر « هنانلاق و ونوخوفوت ندیانوسالوا یرب

 «4(قسه )و (قاخ) یکهدندودح هیسور ندودبوق
 ۱۲۵ الوا ىر «هلوقراق ندیانوسایلوایرب

2 ۰ 2 < 

 نور لد ( رو نولود ) هدیرب . هل وق راب

 نیم هل مع رال و و ردر دن ۳۹ تاعدیحرت ) و

 ۳۲۱ 2 ااو و هنیدعا روم
 م ردبا ۱۳2 ههلس ندهتنب هروک هنفی دنا و

 : بویلوا

 ینادتباكم «بولوانشن هعخ یرنک ۱ كرالوغم

 تاناویح فرص یدین رنو .راروناشاب هدلاحرب
 كن رناوح «بولواندوآ هدتبسن یئزجو ندهیلها

  ییرلباوتا ندنرالیق و كوو «رارینلسب هلتا و ن

Es۳9 ندکع شوت اد ۰ رارابت  

 .. یرلفدروا نوچ رلتسوب ابو تا یراوآ «ندنرلفدلوا

 نوچ ا ۰ ردترابع ندنااوبح لقانا ترد

 هلکروک ۰ رونلوا ارجا هدنرانامروا غاط نوتل آ
 | تچو ؛راردبا رت ییررانک كاني رلقابلق یرویس

 1 ا هفاروک لیخ هدههبسور و

 1 یکم دنتج یفرغ لاعت رالوغ« ناشارغوا هلتعارز

 .تناتسلونم هلب را هلق نجوخاحو توغروت «تبرد

 . ۰ ردرالونم یهدندودسح نيچ هدنراتح بونج
 ۰ یراق وا لونشم هلعارز بواک هاتسلوغم راانیح

 .« ودراشمرب دخیل آ هتعارز یی راضمب ةد كرللو « یب ۳

 ۱ ارث گرللوخ« نالوا نک اس هدرل هبصتو رهش

 ؛ بولوا ترابع ندرابروس هنن هرزوا ترک |



 هرکد هدهنسینأاسور ثالث امق

 (ناخوچ)هلباضنا سیر یی, ندنراجتا «بونالپوط
 « كرەدبا لیکتشن یسوع ساجر یراکدتنا ریبعت

 یتسهکرتشع اصمو هیهوصروما كغاعوا و كئابق
 هدنراتکرحو رارق كنساسژرلئابق .رارداهرک ادم _

 ندنیکی هنن رام ها زواحم و ییدودح یهوصخ ماظن

 راف رص تم ورابلاو قم ا شف وانا

 چاقرب او 7 هروک هن راتماسح ۰ را ردیآ تراظن

 پرحو ؛راردا لیکشت « قارب » رب ( نو 8 3
 E ا كا ايو ي

 هننیعم زکص كغاعوا

 ندرالوفم نطوتم ش د يشليلنبجار و یقیشیراف هلبا

 هزا دا یک قالابا نی

 ف هج ورب ناتسلونم

 سه «ندند داوا ت 4

“Eنوت هلوح و ر 9 رازوتلوا  

 0 و مسفنم هتل یا هلا اف كو تز:

 : ردیراح یه وا ق داری ۱

 ۱ یا و هدند و دح لاج هدنتهح بونج زکااب

 | یسل اهاتاذ دراز وب «بویلوا مقنم هراقاع وا ثلا 3۳

CG ODAT ONS 2 ۱ 
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OE 1۱ و ۲  
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 هل بقای و قآ ربد قاع را تلایا و هرئاد لرذذم هلترامو هل راتمنص شم ی < ەد

 ۲۳ ناخ نچچ كوي هدننی رالوفم یرلشپاشاب هدلاح و .

 7 29 3 (ناتسلودم یلاع)الاح  تهیلها تاناویح «بولوا بحوم یسالرا ق

 ۳ نا وتشاسات نام یرانالوا ریقف و نکن ز هروک هنتلئو ت

 ۲ تو ۱ | یرریقف تب ابو نکن ز ب و ؛ راراشاب مد و

 0 | O NES ور لئابقو ؛ ؛ رروس 3 تاواسهرب «بویلوا

 ۰ دمو زا یر ندندمرب .ردق و یرازاتع فنص هتشب ندنس -

 ۱ تب رود | ندا روهظ هدناناوح و یفامت او یادش

 ۱ نیچر وخ ورآ هرقف یرللوغم هرزوا تیموم راقل هتسخ نیفلاص

 ۲ ی ۰ ردشعا راچود

 ۱ تیلاچ |
 ۲ نیراب 5 هبرکسع و هیکلم تاست “یي هر !وآ لوصا

 ۲ توعا راج 1 3 4 دااح ؛ دا وا میا هند ودنیح ناتساومم تک

a E ۹۲ توب وا لونج قرشو قرش | ا  
 ۲ ناعات 0 | ی-هرادالو صار ص وصخ هسدن) و هقشب قوتبس)

 ۲ نيج وموجوا هرا هلق یراکدتارییمت ن رالوغم و

 ۰ و | لیکشت ( قاعوا ) رب رالیبق قرچرب «بواوا
 ٤ دعایا و هعایا

 ۳ ناک دک تحت كن سیار یدنک ( نوجوخ ) رہ ۰ ۳ ۲

 ۳ نیچا راخ هنکی یراو هدننافو تاتو و «بواوا هدنسهرادا ۱

 ابوهنللاخ «ماغتممژام / ۱ ۱
 ES هنسپ دن؟ت سایر هلص وصخ مر رب هداروا «كرهدیک

 توعروت ( ودبوق یی یامش برغ | هقدلدالماح یتنامرف تفاقاح «هرکص ندق دن وا هیچ ون ده ۳ ةرهلوا لماح نام رف اقام ز دق دن ۳
 تولا 5 ندیا لیکشت یناءوا رب . ردنا تدوع هنس هلیبق

 هقلتخ لئاق

 لوخم یتوومأم» دوس كعءاعواو ا0 رھ

 «ردراو یراکب فنص جافر ۰ .ردنکم ندوجامو |

 نيچ ناقاخ «بودا لاقتنا ارا كلکب هدرلن و هک |

 عفر هفنص ی هدنتوفام ندفنص ر یی رب یخد

 كرنا :بولسد (ناخ).یرعوس ككا

 نوغ «زب «هلس «ناولوج «ناونیچ هدشنودام
 هنیکب هدهنیعم تاقوا راکب و

 ۰ لس هديا

 .رونلوت یرافنص

 اساس و هودو تاو « كي رب" قبح ناقاخ ؛ بو دیک

 - روج هک جا مر و ترابع ندناناویح

 يو ا ال ندسناقاخ تا هدناب اقمو ؛رارد

 هند ا یلاها .رارولوا لئان هرهده یک قاباق

 هثن راکل و د راث اخ ین راکر و نالوا ترابع ندنان ومجح

 یدندو هطفاح یرالو هقشپ قدنو .راررو |

 هلک 2۱ هشاحا هدرفسیانما ٤ لقن ینرومآم «براناویح

 دلدودح هدر . رار دغظ وم هلرل هنر افت | لوب شاسو ۱



 و غم

 «بور و تارشن ناعم رادقە قاعوا نوهسهظفاحم

 ۱ هدنیت هب رکسع تمدح دودح هس ترد چوا ران و

 هدب راقو «هیاک هب هب رکسع تمدخ لصا .رارونل و

 ابثکا .ردمسقنم هرلقاریب نات لوغم یک ی دلئید

 هلیبق سیئر و « ردبا لیکشت قاری رب هلبیق ره

 ۱۵۰ هلم (نوموس) راقاریب و . ردیرادقاریپ
 قاریب چاق رب ؛رلردمقنم ءرلکولب بک ندیشک

 ابو لوق رب یالآ چاق رو یالآرب هل.سا (نالاچ)
 رلقاعواهلرالوف هرزوا ترثک | . دن کیت وا

 | ؛رراقیچ لوق رب قاعوا ره «بودیا قفاوت یسقت
 یرکسص لوغم .ردینادناموق لوق یناخ كغاعوا و

 یسیموم *یلاو تیاتسلوذم نوت .ردیراوس الماک

 الوا) «بولوا مدآ رب یلوجنام هلبناونء (نوچ ناچ)
 هرانوو تیایهر هفلاط .ردبا تماقا هد (یانوس

 یرااشتساو زابتما كالاها فونص ضعب بوسام
 «بونلوا بترت هدنیکب نتناوقو تاماظن .ردراو

 تادف یاسور لوغم هدراشیا جوک یک

 ؛همرج یرلازج .راردبا تکرح هروک هنبرل هم دق
 . ردت رابع ندمادعاو ق

 یعردق جرات ك رال وغم - .یس همش رات لاوحا

 «بولوا لوهم یراکدلک ندهر هرب یراقدنلو و
 مکح هدیدالیم نرقیجنزکسو یجندب كنیج قجنآ

 نیچ یک هدننامز یسهلالس ( غئان ) نالوا شمروس
 یجنرب نواو یجت واو (وف غنوم یوا یث) هدنخت ر اوت
 ( وق غلوم ) هنن هدنناررم نيج كن دالیم نرق

 ردق وش ES هلرلعسا ( یلوا غنوم) و
 زکلاب تااتسلوغم کیدهشرالوغم هدرلتفو وا هکر او
 «بولوا رک ا هدن رف هبروتتامو هدنتهح قرش

 رارونیوا هسیا یرلفرط برع تناتسلوفم ییدعش
 یجنکیا .یدبا نوکسم هلیماوتا كرت رئاس و
 فی هبنارو ماوقا یهدتهج وا یرغوط ه یدالیم

 | نرق

۳۹۹ 

  یرلفدلب ای یرغوط هر «ككر هتنا ین رار رب «یسهلچ

 .ردرخّوم كب هسیایراراشتا هنفرط یلونج برف

 یجنرب «هدن لهیلم تایاور رلل وذم -ردیرب ندنحورخ

 هدنعسا (راجادو ) «هرزوا قلوا یرارادمکح

 تروص و بسن و لصا تو « بودیا دا یر

 ماود هدشرط ینیدنوط كنبردب e 0 | طسو تناتسلوتم ییدعش یخد رللوخم «هدهرص

 ۱ . رارديللوا شمل ربا ىرغوط هشرلف رط بونج و

 هی < « هلبا مفر یهاشهزراوخ 7 0 ۱

 | كاخ زکنچ یرللو ترهش هدلاع كرالوغم لصا
 یخدیبهیساةفاقو ناتسج رکو یسرافوقارع «ینسیقاب |
 .كناخیجوح . یدیشلکر دق هصراق «ككرهدیا قاحلا |

 .ردشلو ترهش هلسا ونع (ناخ |

 لاقاخ او ناناخ ناخ «بو دیا مار هنمکح یدنک |

 و غم
 ردفا هلبا هموهومریطاسا قاط رب ین روهظ

 «پودیا عیسو ی راکام ی نااا كوب

 - هکلم رب كجو ( یاقوئسب ) نالوا یرل يدب
 :( نیجوع ) یناخو یلغوا هنوو ؛شفلو بحاص
 زیکنچ ) هلبسانعم « رفظم كلم » بول وا رک اهج

 یزکم كرلن و
 یرافاعوا ( ناخوتشوت ) هللا (نیبو نیباس) مویلا
 .(موروق هرق) ناناو دوحوم یرهار هدندودح

 .یدبا یرهش
 قو هدیره جرات ۰۰۳ ناخ زیکنچ

 ییهیکرت ماوفا یکه دنتهج بیغ كاتا وغەو یرالوغم

 مج دک ااو لوغم و ندقدل آ یناونع

 ندهکرت ماوقا هنکوا تیوب .هلبا لیکشت ودرا رب

 «كرهروس یندارفا ناجش كموق نانید ( رانات )
 زا و کت تحع یارتا

 -رذآ «یمح قارع «ناسارخ «رپللا ءاروام هدعبو

 «طبض ینمظعا مق 2 كهيسورو قاع تشد «ناعب
 «كرهدبا برخو O 9 اک یهعساو كلام ويو

 ا كن ركسم . یدشعا مام لتق یتسیلامها کا

 ۱ هلتتسانم یوق ( رانا ) روکذم نانو یرارادشی

 .هرلل وغم مومعلاىلعو هن ودرا نوت تباخ کنج

 یرکی ناخ زیکنچ .یدیشلریو یخد یمان راتات
 یلاع هدنرود كاریکنایح ندا ماود ردق هنس

 مالسا ماع هلهو «قرهقار هدنجا نا هلا شا

 كلاع لوا ندنتافو «كر هلیسکم ربم تفارب نوجا
 «كر هديا مقا هدننی یدالوا چوا ینسهعساو

 راسو زیغرق «روغی وا

 | مزراوخو رهنلا ءاروامو روفیوا«هناخ لو یناتسلوغم
 ۱ .یغاصف تشد «هاخ یاتفح E ی٥ل ین رلتهج

 هد نتهج یلونح برع تههریبس هللا هي-سور ین

 یمهلج هلیتخ مورق هرف و ؛شمربو هناخ یجوج
 شقار هن | اقاتکوا هدیموکحو تسایر هنرزوا

 « هرکص ندکدتبا طبض ینمظعا مست

 ۱ مق تااتسکرت « « كر هدیا تاحوتف حیسوا یضوط

 «هلبا اعا ینتموکح راغلب یهداذاوو ناخودىاب یلغوا

> 



a 4 ت 

 تقوواو یبهووةسوم «قرهلباب هنف رط ره تی
 و ًةفاک راس و ینیک نالوا یزک كرا

 هناتسراجمییدنک «هدلاح کیدردنوک هناتسلا نیز |
 هدهزلیس و ؛ شا طض ی هتشپ « بولوا لخاد

 هدیطسو یاپوروا هلرادرس نالوا شل آی ( جتیل)
 ییسیدنک یفافو تن | اقاتکوا «نکیا هرزوا قعشلو 1

 لغدا تیا افاتکوا - یدبا شا لک هاتسلوقم

 (هروت)و هظناحم ینکام كنیردب ناخ كویک نلخو
 كنو .یدشعا مف ییرلتیج ضەب كن ەبساقفاق هللا

 دنه و قس ناح لو ی نآ افوکتم نالوا یناخ 3

 وکالهیردار «یکییدا طبض ینیکنولو ینیچ
 « هلکا رومأم هناحوتف هدنتهج برغ یغد یاخ
 «هرکص ندقدلآ هنتعاطا تح "الىاک ینارا موقع
 قایع « هلبا عفر یخ د ین هیسابع تفالخ یکه ددادفب

 .یدشقا طبض نمف ررب كماشو هریزجو ىبرع |
 نالاق كنبج نآ اقالبت یردار و ناخ كا ةوکتم _

 هان س.الس ( غنوس ) ۰ با طب ىد یعق ق
 < شمرونوا هنتخم نیکپ «كرهرو ماتخ هتتموکح

 ق "الماک یغد ینرلتهج نالاق كنينیچ دنه و
 كتنکموتوف قاودلوخم هدننامز تو .یدیشلیا

 لوا ندنوا هل هداند «بولوا لصاو هنساالاب جوا

 هن واج .ردشمالوا تلود كوس یر ندنوا هدهو

 هبش هفالام ندهربسو هنسارج (رند) ندنزکد 1

 ياا نوتب .ناه ؛ بولوا دتمم ردق هنهر زج

 (ادو) . یدیا یواح ینمق كویب رب تاایوروآاو

 .ردشتاممع و راشتنا اعردت «بولوالخاد هناتسل
 بقعل ندرلهور رلمهار یروطست ماطر لوا اهد ۱4

 - رخ «كر هل ردنوک رلرویسیم ماطرب هنناب یرلناخ 1

 ۰ یدشمامهنلوا

 دم تقو قو 3 ءا هنسهداعلاقوف تعسو 1

 یا قاود هناخللا ینیدروق ترک اله .یدشلژا

rov 

 " ندنررادرس «هرکصندکدناقارح او ام تا

 | - وغ« هدننامز كنو ید یهذم مسینام ال كنند

 | هدهرصوا «يکیراندلوا شقکهرلتمج وا «قرهلوا |

 | مظعا یالب رب یشراق همالسا ماع كرالونم یئد
 | لوغم ندنفرطاپاپ نروک هلتینونم مشچ ین رلکدادک

  لاصعتساهتنرب «هدهسیاشاشیلاچ هنبرشن لنایتس |

 ۱ .یههضعتاود لوغم کهن شش دازکنح

 | بقنم هتلود چوا یریآ ندنررب « بویمهروط "

 و
 «بولوا بلقنم هبهیءالسا تاودرپ هرکص نطب جوا
 هب هیمالسا تیدم رالوغم ناک باغ همالسا هلن وق

 ناطلس هدنخرات ۷۲۳۰ تیاهن و ؛ شلوا بولغم

 .یدالوا كباخ یجوح .ردشلوا ضرقنم هلدیعسوا
 مالسا رب یخد قلود قاع تشد نالوا هدلا

 مسقنم هناناع تر ده وا یاددآ رو

 ینربرب یرلقلناخ یافولو ناخردژا «نازق «بولوا
 ۳ يک یرقدنلوا عفر ندنف رام رلسور بقاعتم

 هدنس هباس تكمرک هنتعب ات د كنەهياثع تود

 ید یفلناخ مرق ندا ماود هدایز ندن-هلج

 «یبکزمگیدید نکآ .ردشمک هنیلا تزهیسور تیام

 رثا رب چه ندقللوغم « بوشاکرآ ندقوچ راقلناخو
 هسا قلود لوغم یهدنیج . یدرلشم هعا هظفاع

 قجنآ كدهنسیدالیم خیرا ۱۳۸۸ ند ۹

 رالندح هدروک ذم خیرات « بو دیا ماود هنس ۹

 «هقشب ندقدراقبچ ندنیکپ ین رادمکلونم كوص
 واو ةکغا طیض ید یاتتناوقم اا
 دلرلنیچ یخد قافلو هقرفت یهدننی یلئابق لوغم

 هدنتهج بع ثیاتسلوفم .ردشا تمدخ هنتاحوتف

 .ردرلشغاتمواقم هدایز ندنراراس رلقولاق نانلو

 رلوفم العاب هلاع هدنسانئا یاحوتف دازکنج

 - راشم راق هب هولنم ما «بودبآ باخ یرلتیذج
 ردق هبهیسور اتو هاتسکرت و هیرییس هدعب «هدهس
 مويلایلئابق لوذم راسو قولاق ضعب نديا ترعه

 هظفام ینرلناتسل و تیسنح هدرار یرلق دنلو

 ۰ رردهدکغا

 اس هل .حورخ تباخ زیکتج رالوغم لصاجا

 ینرلما قرهلوا هفد كلبا «بوالراپ هر ندر

 رهق تحت غصن كضرا "درک < ریارب هلفمروبوظ
 زادناهزرا هفرط رهر دق هتسز و و؛رلشل آ هن رل ببر خت و

 ر چه ندناح وتف و «مرکتض نادهلفا تسفد

 «بولکح هن رللوح یباسلایاک «نزسکعا هدا

 كناتسلوغم . ردشمهلد.شيا یرلناشنو مان اهدرب

 «بولوا لوه ردق هب هخاک هرلتقونیق یرلف رط ا

 ینجمایرلحایس هرئاس و زیاکنا و سور ضعب ًاریخا
 رادربخ قیئدم ملط ندنسهیموص لاوحا «هلکمزک |

 : ردرلشغع |

 «بولوایعسا راد جد ند ها | هریفم

 : ردیتآ هحور یرلفورعم كلا



 ۲ ی غم

 ن باطااد بم ل ثرالا ن _مریذ» ید

 یر » ناینسوبا » یلاح هجرت هک( ى رۃل؟ےٹاھ
E: : 

 . ر دشم ینغی داوا یس هب رعش تعیملج زكا 4 ١

 2 1 ِ 1 س. 1
 هدةحارو و « لدرم دعا ik هدەرو) دم هر دام

+ 
 سوس هدنة

 بم یداربا كتير کی رب ندنسیثرمرب
 : یدلروک

 یون بادح لاحرا ۰ هلبسهو الع

 یمیدلوا

 لوزپ ال یب تاق تقرا
 لوط هيف ةبصملا يلا الو

 امف دلاذ و هاکبلا یندعساو

 لیلق ۳ نومسلا تبيض

 تلحو هتیصم تظل دقف

 1 ۱ a مس 2 ۵ 4 ۲
 جا لوسرلا عمق دق لبق یش

A NO! =55 قا قیرش اک  

 كب هدهعفادم ی ( هضر ) نام: ترضح هدرادلامو

 ردشلوا دیش ەدەلۇم قو ي :نوزتسوک ترە

 ی د یس  رهش تءمبلع ۰ ی دیا قد هباعص ید یرد

 ییدلبوس هدنتح هروک دم همق و تاب یاوش «بول وا

 : ردندنراعشا

 تقرتحا و باوبالا تمدیت ال
 قرتح ريغ اباب نهنم توء,

 , ہرا هللادبعل لوق ًاقح

 قلطناذنانعیدا لتاقت ۸ نا

 هلذاخ موبلا تسلق مامالاوه

 قرمهلاک مویلا ىلع رارغلا نا

 ام یا 3 هبمش لب هربه» لاد ونا ) €

 هماع « بولوا دودیم ندبرع ةاهد هک( نتشلا

 كومر و «شغل و رضاح هدماشلا-وتفو هدنسهمفو
 ۰ اس

 هس داق ۰ یدیشاوا باصم هر آش هدنسه رام

 .ردعفل و یخد هدنعف نادمهو دنواممو هدنسه را

 ندیفورا باج بص هنکال مام هفوک هدعب و هرصب 1
 « قرهنلوا لزع هدنرونلایذ دمعو ؛ ضشفل وا

 هنافالتخا ندبا رومظ هرکص ندنندامش كمااراشم
 ( هطر ( نسح ماماو ؛؟شعا تال ند خادم

.۰ 
 و رم هدق دروس دار" هب هب و اعم تفالخ صا لا دانا ا

 شفلوا بصل هب هف وک هللادرم یلغوا كم اجلا

 یصاعلان ورص » هبهوامم هجر تحاص « هدهسیا

 3 0 بو دیا نیت هب هف وک ک ییاغوا و ك رغم و ردە

 هر لک سرا یسهکچ یا تیز السر

 | « هلبا لع یعالادیع موق نم « ها د ۰ ؟ كسرودیا

 , TUاز بز .0 3
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  SoAاف م ۸

 0ا لوت هغ رش ث داحا شم نایت شی دن

 و 4 شا بمصن هنکلبلاو هفوکی سینک |

 شا تافو هد رات ۵۰ « بولاق هداروا

  هدهرص ۰ پولوا تاذ و ناروف ناربد لوا دكا
 لک لفوع لب هریغم يج ولا) س .ردشعاب یو
 ( یمتاوا یثرقلا مناه س باطل دص نب ثرالا

 ت 1

 ۲۲ یعدا
 A قلآ لدی ون باب < تلح ر هدر

 نایت و دست رو:ااید باذح دېع «ب راک هاسد

 : ها 0 5

 . ترضحو ؛شذلوب رضاح هدناوغرئاسو هدنس هبراح
 نعلق ما نا هدنندامش كنمدنفا ( هضر ) يلد

 4 هدلاح یفنیدمردشان هنناب یهو

 تنم را هداز ۳ هرم دا 6

 د ۳ لوا ندنرعه «بولر
۰ 

 نی ص ۰ ا وصل صع باتنح تمعم هدعا و

 ؛ بوراقج

 موقت لنا یی هفبطق نااو هدنت وا هجر تحاص

 | ٤ هلفلوا یغد اناوت كب یسردنک « قرهتآ هنتسوا

 | كرارک رد يح بانج
 هماما ) یوبن باج *هدیذح ناناو هدنحاکن تحت
 ناعرا هلبتبصو كمااراشم ترضح ( بنز تذ

 ۱ . یدیشمراو هجرت بحاص 7

 . یدیشلوا قفوم هنعواع

 ۰ ید ات دا 8 دوا ا

 روا تاب وش

 دیآ ی رازا و هچوک رد زا هلان یادص
 دنا ی داللسهیم دلرت نآ هک مراد نیش

 ازریم) یسیعکیا ج

 اد یاج هدرزا نم یدناد دوخ یوک زا ارچ

 اد فام و ناخ یب یسک یا یراس اخ یرغ

 11۷ ( 2م حر دازریم )ىجا
 وا نوا ۶7 و هد رام كدرج دم ىلع و
 وش . ردشلوا دیش هدنطساوا یرعه نرق
 ۱ رک

 ها دا دتکت لماک ترطق دد
 تساحور توق دوش هدیاس وچ توقاي

 ملغ ( نطصم مالغ ) یسیجدرد بس
 ولوا یردارب كنیرورس ندلایضار ریش هلکذد

 دردیللق كاتب وش (



  itردکن وا تب وش «بولوا لزز :

 :“ Eهدنام نان نوچ شیاپ ریت كندخ شیپ

 هدنام نایمرد :یاوعس۲ و دكلاخ هتشک موس

 و ینامرک عا حس ها

  N 2هدر و و رہش روا : یدیا

 :ردکن وا تیاوش : ردیاب ك: هلع ) جک, قفم

 مراد نفک یاورپ هت مرجع غت دیهش
 مدادندب یایارس ار خام ماش كی نیمه

 د دیءناطلد (یدنفادجا)] ۰ رء
 )0 | هداذ یتفم

 : هرکمندکد تا ِع لش : ردش]و ترهش هلبقل ۱

 ناطاس هدنخشرا ۱۱۸۰ ۰ هلکولس هاضق قیرط

 هدن و اه رفس ز زالو عوقو هدنامز ثاات "ناخ اعصم 1

 .یدشغل و اصن هب ماق نواهیودرا هلي هاب هکم

 EE یلزطانآ هلیس هان لبا مور هد | ١

 ا ENE ردشلوا مال -الاحش هد ۱۲۰۰ و

 «بواوا تاذر لداعو قع هدواچ هحردو لضافو

A ۱روما « هلغاجا یتهرام هیسور هدهرص وا  

 فعءض یسدنک ؛هدلاح یی دنا تکان شیک فود

 برق هآ کیا رکی «زدنبدلوا راچود همرهو
 لزع هد ۱۲۰۲ «مزادالادمب یاوتف روما ا |

 هداز یدیج هتففشم دنسم هد ۱۲۰ «قرهنلوا

 + هرقنآ نالوا یغاهبرآ هلیحابنا داشت 1
 ؛قرهلوا قالطاو وفع ًاقامتم 4 هدهسیآشفل وا ی

O.ردشغا لامرا هد ۱۲۰۰ و «تدوع  . 

 ياسر هدنقح ینالکش شم شمب كنواضم ریش

 . ردراو
 اب تک جوا یر 28 را بز هر درفم

 ل ليكل ادشا درزا اه یسیجم رب

 لردیا ل هاما تمدخ ہد ا
 :ردکنوا تب وش .یدیشعا باستا هاخافآ

 مدش راتقرک خم هم ر زا دوعب

 مدش راک زا نہ درکیم وت دای یرکید ۱

 :ردکنوآ تب وش -

 1 ۳ ۷ ۳ ی

 درو لک نچ رد اهنت هن ار ,لیلت نوخ E ا تاذ و د 2 1

Eدر ونیم لیلب مشچرا بآ .تسی راخ اگ رج ۱ 5  

 «بولو 1 لن هذصا او یلزبربت یی ی

 ی ۱ تشاهنسب یدتهدرد ره لد کای

 |“ | رک وه ۵
 تساهتس یدنتسا هدد

 اعم بلاط وا

 هر نور | لس ت . لضفم

 یدیرف هاشنامز هدتفاو وخت بولوا ندنویفو
 ربهاشم راشو . ی دیآ ۱

 ردنا هجورب یفافیآ" .ردشعامولع ذخا ندنرصع |
 « < ةغللارلع ىن عرابلا» ۰« نآ رقلا یاعم باتک » |
 ۱۶ OE تاشک هيات ال او

 لا لخداا بان » + او روصتلا فا ۱

 یا یلعدرلا ین ةبشاا ءالجباتک» ۰« وعلا يلع |
 هة نحب اية رخ افلا باتك» ۰ رلقلاو طلا بات

 لابقلا راع باتک» ۰ « ة.املا"
 كل « یراعلا ةو 5 ددیهداه € ص نااطوت۱» ]

 ندسایعالا ن هللادبع وا

 »ك ملا باتک » ‘@

 هلا ( یض لضقم ) هجرتلا ین

 2 دی 19 یاب هد تل ها ۰ شا وشن

 شلک اي « هرزوا یتدلروک هدروک
 روي هنرارکت هدار» «ندنفیدلوا

 طلا

 « قرهلماق هنو
 شلدیا

 ۱ شلدبا دق

 [.قدلوا
 نک نهرا دبع وا ) |

 ی ات ریهاش» ( دم ) چ

 وا ندنو رصب ۳ هنتیق و و « بولوا ندنوم |

 لفم

 . یدشعا ذخا ندندیدنک ید یرامنالا دیز

 یلدا كا تبع ر
 هعور هلسناونع « تایاضفلا » «كرهدبا جد بان |

 4 4ع وج وب هدعب هک ید مر هدوجو هل وغ ص

 راعشا یرلضهب و «موالع رامشا ری د ی راضعب

 ر لدّنس هاصا

 راعشا نوجا ی دهم دابه هفل- |

 (3 . ١
 رص و ٩ لصذ» « گر هديا یک ی اک

 2 CES ردراشهرنت) هدوحو رخ فاع ےک و ON reh و یاد

 ن هنلادبع وأ

 . رد بنالب را
 ۶ رعشلا

 هشرزوا یتاورو لق كنييایعالا
 یقتامم فا ۰ «لاثمالا باتک و

 ید رارثا ییناونع « شورا 3

 .هثحانم و یک ید هلا یجعا ندید -لچ

 «بردلالاثاا 9 ی « لاتمال باد ه .ردراو یر

 گاو هدل تاتا هدنخ رات ۱۲۰ ۰ هلساوزع

۰ ۰ 
 ۰ 2 . .ردشخ وا رذآ و مد هدنسهعط



 ام
 .ردیلت یمن ورد یو تا

 تور دکنوا تب وش]
 دش ابن یراز"اک تساع ۲ تشوج

 ۴ اب و, یک

 كشك کیا ندنسارمش سرف |

 :ردیصخ | سلفم

 هلیکالع* نایبص هدیلهد (هلا ناما) یسیجر
 « هلا ناما ىف سلفا » هدنرهم .

 :ردکن وا تب وش . یدیشمریدتا تكح

 دشاب یراک یس

 یدیا لوذشم

 یو
 رع” دراد یرپ كشر یا وت مشچ الب هچ
 دوب هناوید وت مشچ بلط رد یرپ هک

eهصف (دابآ نوک ) تب اتس دنه  . 

 :ردکنوا تی وش «بولوا ندنس
 یک ادپ وربآ جاتحم شیپ ۷ نک دپح ۰ 1 ۳ 2

 دسربم ناقشدب شضیف, دوش ردوک نوچ هرطق

 دش هناوود یسلفم دب وک قلخ

 تسیسلقم شیکتاوید مرجال

 . اداس دمشمو ندنسارمش نارا ۱

 ردکنوا تیب وش .یدبا ندنن )

 دنفا دم
 و ی 5

 .دبع حش) یسیجنرب .ردندنخماشم هدنبشق تعرط

 ؛ بولوا لهسور ( ٠ س مرکلا

 : ردکن وا تب وش .ردشعا تافو هدنق رط

 کب رکید "هویش اناج یدریو ثلعل

 اکب یاس شدرک

 ا دا 5
 یللوپناتسسا (= لیعاعسا ج ) یسیع لاڪ

 هعطق وش .رد غا تافو هد ۱۲٣۷ «بولوا

 :ردکن وا

 بویملیا توف هقیقد رپ هتعاس قاب
 ہاک ره نت ورد صاقر هدهعاتس وا

 هد نس تلشیا روق هلتایا حاتفم

 نطو «بولوا ندنسارهش نار

 1 ریس هدناهفصا نالوا

 3 هد ۱۰

 سوب
۴ 
 ردیدوعب كنر ىدمس

 هللا ٠ هللا توصب لد

 ا
 | تب وش .ردراو قاد ام .یدبا ندنرلسردم

0 

 عا دهدیم شیوخ رس درد هزرهب

 ار یدبقم رکد تعصل تست دبقم

 رب سا, هه أ a ب بات هددادش ۱ ی

 هدنته> بوذج كنس ه رطنق ۱ 7 دمشلا رام

 .یدیا ر رب روم ثم

NS 

 ۱ ندهساغع ءارعش نرخ اتم

  «یدیا رب رب فورعم هلعداو یخد هدرص

 طبض یتموکح هدماش قشهد مکح نب ناورم

 تم رلیلرصم رات ۱۵ یی ۰ هدنکبدشا ۱
 ناور ؛«ندنراکدتا لء هرب زا 4 هللادبع «ب مع | ۱

 هدبراج نالو عوفو و ؛شعا قوس ر کسع هردم |

 .O نفد لع وب سلب رهم ۱۰۰ نانلوا لتق |

 .ردشاو ترش هلعسا و

 او دم هددادفا من

 4ع رب هو و نانسر | شیرق رباقم
 وا هفیلخ لوا دلا .یدبآ طاع هلبا روس «بولوا

 .یدشفلوانفد لعوب رفعج یلغوا كروصنم رفعج

 یخد (امضر ) قداص رنهج نب مظاک یوم ماما
 نوفدم كملاراشم ماه ماما .راردنوفدم هدلحم و

 تعاس یا نددادغب ید هیمظاک یرلقد-ن ]و |

 هرهش هدرلتفو وا « هدلاح ینیدناو قازوا ردق

 هنکلکوس کسا كدادفب یسفلوم لخاد هکابو لصتم
 هردالد

 یدزالا ع نسلاوا

 کد نیرو نایاس نب ل تام
 كريسفت رب كوب «بولوا ندنیرسفم هاو ندالع
 لیصح هدوم «بولوا لب لصا ند .ردیبحاص
 هلتاورو سیردت هدناسارخ تقو یلیخ رو ؛شعا

 «بولوا لخاد هدادغب «هرکص ندقدلوا لوغشم

 “Bio و ؟شعازق ناشو ترهث یخد هخارع

 اتوف یهدررسف .ردشعا تافو هدهرصب هدنشر

 ید هل دامش كنبرلترضح یم

 قووم ریغ یتاور هدشدح هر یغنیدلوا تبذم

 ییدلبا ذخا نداراصتو دو هنریسفت .ردکورتمو

 ا شا جرد یتالیصفت كایثارسا ین بتک
 7 .ردیورم ید

 ۱- ءاعملا وا
 یر | هبطع نب لاو

 .ردبقلم هلیبقل ( هلودلا لبش ) «بولوا ندارءشو

 و هلراردارب « بولوا ندندالوا برص ءارصا
 هدع و هدادفب «هلراید كرت یالوط ندننیدشز

 هکالا ماظن ریش ریزو «هلتلحر هناسارخو ه هنزغ

 هدادش هرکص ند الق تو و ؛شعا

 رهظتسم هرکص ندتماقا تدم رپ « هتدوم |
 ریهاشم نانلوب ریزو هدنامرک هلیسهیصوت كلاب |

 ةاش ماما یرادتقا و

 باشا



 شلوا لئا هنیراتاسحا قوجر و «شفلو هدزنح دم ۳

 ءاروام 0 ندنتدوع هدادف) نداروا . ىلا

 ر هدناره «هلتدوع هاسارخ و «تحاتس ها

 قوچرب هدنقح «بولوا راود هنقشع ماد كنداق

 هداروا «بودیک هوم تیارنو ؛شلنوس تایل _
 هدنخرات ۵۰۵ « هدلاح ییدشا نطو رابتخا

 عي ) هدنناتسراع دكروکذ م رپش «قرهنلهتسخ

 ناو دن اصق .ردشعا تافو 0۳

 هالعلا نا موق ص «بولوا قوچ یرامشا راس و

 :ردوش یماطم كنسهدیصق یکیدتبا مدقت
 الفلا ضرع عرذت شیعا عد

 SON نیا یا

 ندنسارمش ی نرف یحن وا

 0 زی ) یا ۱ لاقم

 ٩٩۲ «بولوا كلاس هاضق كلو ؛ردیلرمش الآ

 :ردکنوا تیب وش .ردشا تافو هدنخرات
 تلود هيام ردلکد لد یا نزهربب خرچ وب

 تلود ةيامرس رتی قلوا غاص یاب كني

 « بولوا یلرهش الا هنب ابلاغ یسیعنکیا -
 ردکن وا تب وش

 بیع هجهرذ رب هلوب هناهدهطقن نس هک ېک
 ۽ ارس ناطلس هديا غ وب مرلید

 -اخ ك ەمر کک ةعك هدمارا رسم ۱ ماقم

 هدنرزوا < هدنحر

 بيغ “هدرپ

 قسوا كیوو هلقو دنص رب ندریمد «بولوا ندعح

 ؛ رول وط روتسم هلا هص وصخ 5

 .ردراو هفلتخ تااور هدنقح . ریلیجآ

 هدناجما و

 .ردبانامرک «بول وا ندالعو ندنارا

 :ردکت وا تب وش

 تنج تسهاونلد تتش یاقم

 درادن تي وک قنور نکیل و
E ۳تو  

 قارع هدنامز هیسایع تفالخ ۱ ¬
 ءایطا هاشم ندیآ روهظ هدنتهح ۱

 ىف ةلاقم » «بواوا ندمالسا

 کیا هل رلن او نع « قع” | ن نين لئاسلا تاک 3

 .ردراو و

 ( ق ) ییجرب « بواوا یاخ

e 

 | كانم «هلفلوا ىرثا یمدق ك (مع) مهارا تربهح

 | ءارعش هاشم (نیدلا فرش انالوم)

 | سيمت » و « بارملا

  ۱ rrكنيثک ی یا ندنسارمش سرف ۱

 تا ق م

 ارقاب نیسح ناطلس «هدلاح یغیدلوا ندنناداس

 ۀش وکه دناشاک تباېنو ؛شعا تاحر هتاره هدننامز

 تاب وش .ردشعا تافو هداروا «بولیکح هت دابع

 دولت وا
 دی وج بیبط و دود مدرد رهب هکی سک هل
 دی وج بډ نقک مريع رک هکی سک هن

 ندنربت وتمکل فاع ده ییعکیا-ن
 « هما رو»و . یدردیا تحایس هناردنلق «بواوا

 ودرا و یسهموظنم کا هل رلناونع « همان فاق » و

 .ردراو ییواثمر هل اونء « تلادرد» هدنناسل

 :ردکا وا تب وش .ردشعا تافو هد ۰

 تخومآ یربلد زادن» وت زات هریغب

 تخومآ یرکعس رکسب یرکقتس

 تو وا سس ANS ةعح ت ِح

 E لا ل | لپ ددتقم
 «بولوا یی زکس قوا تن هیسا ابع ءافلخ (دیش رلانور
 زونه «هدنځ را ۲۹ هو ؛ شنوط هدنخ راا ۲

 هللاب یت کم یردارب « هدلاح یتیدلوا هدنشاب ۳
 نکآایو ؛شمک هتفالخ ماقم هنبرزوا ییافو كنيلع

 هرکص ندنلوصو هدشرنس «لکد هدننوابص نامز
 6 ندنکی دمهرتسوک تلها و رادتفا هنوکر ید

 ؛ شلاق هدنلا كنيشاوطو اسن ٌةف"اط ذوفنو مکح

 یدوسا رخ «بولوا یلوتسم هزاجح هطمارف و

 یده» هتلادیبع هدرف» «یک یراکدتیا لق هرچه
 < كرهدبا سیسأت ینویمطاف تاود « هللا روپظ
 نارباو ؛ شا عفر ندهبطخ یتمات تنیس ابع ةغاخ

 . یدیا شمقیچ ندنتیمبات یخد یرلتمج هربزجو
 ؛ درگیف نادقدنلرا داسقا هنب و طاقسا هعفد ییا

 « بولوا روج هکر یدادفب هدنخرا ۰

 < رادعفلواا لتق هدنلا 4 كمداخ مان سنوم
 الا ى دجا ی هللادبع )

 دنقلا قس A هناپ یدتقم
 ۶۸ ۰ بولوا یسجمدب 2 كټ هبسایع ءافلخ

 - ساب مئاق یدج « هد ٤٨٥۷ و ؛ شیغوط هدنخشرات

 كنيقوعلسنیدلالالج هاشکلم :هنیرزوایلافو كهللا

 شەك هتفالخ ماقم ؛ هلییعس

 ٤۸۷ ۰ هرکص ندتفالخ یارجا یآ شب هلا
 روریبص و دام ۰ ردنشعا تافو ع هدنخرات

 هلاراشم هدننامز « بولوا تاذ رب الع بج و

 ماعفلا كکنلا ماظن رومغم یرزو و كهاشکام

 هنس زوقط نوا و



 ۳۲ ر قو م

 ۳ شا 1 و وح یراءعو مولع هددادش لم

 عوفو E ار یر هویج ده لم ص بها ی لعو

 نالوا 2 و دق هی هدا مواد 4 ر را وب

 داجما ( لالج مرات ) نالوا جاو صا داران راز

 . یدعشوا

LA SE دک ۱ د 5 

 ۳ ۲ ۳ ۱ هلل رع د هم
 تا هسانص ءافلخ |( ردتةلا ۱

 ٩ غ واف هدنخرا :

 ناب
 :بواوا یس رب زونوا
 «هد ۵۲۰ و

 ت «هنرزوا

 الا

 قرهشدلاح هدادرتسا نوسلوا

 ؛ هرکص
 ردشعا تافو هد دشا

 كاللا دشار یس هدازر دار,

 نوتات موالح هتفالخ « هلیا

 2 ا اا
۱ 

 8 ۱دتفالح یارحا تدم

A 

 ااو ند ها 8 ۳
 رخ ج4 0 ^ لا دادعم

 ۱ درلت 4م را لوا ) ۰

 ها نا دل وا ۶-4 ی ۱ « بولوا

 2 را ی ھر ول دبع س لوما هغالغ و اخه راه لا ت مدل تک ر یوا

E TONEمرا  
 )۳م ه ده ٤تو رڪ هشبح یدشع وا لو

۰ 
 رعش هدر وم هك 9 ۲ معا تو وع هب ۸ زکم

 3 5 <  اس

 ه دعا و * لاو e هلا ےتک ییهدلسا «؟تونعهدیا

 “ AE aA ی
 و وس ی را هش “ان ال مح شا ی هم رکع

 هزت هدنع روو نیتکف ء وال : هلو اصل | هب هب رس نانلوا

 ردي و شم 4:4 کا لها ریارب هلناو نع ی € 1 1 1

 هدب ون بأذح ەم هت سەل او نع او" دا و

 ی و 5 1 ۹
 تربع یوح هدنسا رع ردن موف ىلعو -شع و

 هدنح وتف رص و دا یق دح سه سرک قل راک ادفو

 | ۷۰ ۰ هدندهع نرونلایذ تفالخو ؛شغلو یخد
 | ۱ ۵تا: تاهو دداتدم« + دلا شن روا شا

 ردو سم ت شا کد تاور ر ,هدنهخ ااف
 ۶ ر ے ف

N, 2 OFA “ 
 ترد لالوا لات هنو رش هللالاوسر نح وا هللا

 ۱ 2 ۳ مک = ۶ أ 8
 ۱ . اود طی تە ڪک تزد نو مدس ور

 1 نا لع هروک هرات دنا تناور ترد ارام

 | ن دادقمو یرافغرد ونا : ی راق زا «للاط یا
2 ۱ 

 | ةن < هر تاور ترد نوار ؛ دوسا
1 

 « قیدص رکن وا ؛نااطق زا ی رذمح «فطلادیع 5

 ۱ ؛یلع 51 نسح « بل اط یا ن ىلع «باطخ انب رم

 رامع 3 یسراف نالس ٤ دوم نیا ؟لف ن ناسح

 لوس ١ن دادم «یرافخرذ ولا ۰ هش ذخ “رسال ن

 ۱ ۰ ردیشبح ل البو

 ؛بولوا مس |نلب رب رو هب هس ده ش را نالوالما رسا ین

 (e یځد تارذ نالوا بوسلم کاج وب 1

 ` ¢ نیطسلن »و « سدق » ] :راردف و رعم تاب

 [. هروب تخار هس راهدام

 ٠ شجولا ىنا ن هللادبع د وبا ) | 0

 « بواوا نداق ربهاشم ( یر ) ۳

 . یدبا یحاص لوط دن هدم واع اشو او و

 هد 8۹۹ یسیدنک «برلوا ل -دق لصانع

 5 ردشغا تاف + هد ۵/۸۷۲ و 4 ش

 ا فارع « بوزای راها هل « حاد ه كنبرهوج

 2 “واو هد

2 ۰ 

 تارن دم قوح ر ییا لاها كل وم ندتذل

 ت ردشمتا هوالع

 نیل باهش ھو« مت دادیم نا » ۱ ۱ 9

 1 ۰ تعحارس هل رهام 6 یسدقم ۲ به ِ

 هطخرپرپ عقاو هدنبونج كشبح |
 او هبصق ر هدنلحاس تنس )

 هراسو رباع «یثید لف ؛سونسآ ؛لادنص :بواوا

 یوج توقاب یتفیدلوا ینراجث كلشیا و یفاجارخا
 فداصت هعسا و هدرا هطبرخ یر دعش .رودیا ناب

1 
 هوس ھم

 کک

 ٠ بارخ همصق او د یا اب «قدنشدفل وا

 ۰ ردکرک هسلوا شاوا

 یر( هینودک ام ) برع نویفارفج تم
 ردسیغ .رارو زا هدنروصو |

 تا همنودقم یر ۱ كمالسا نیخروعو نویفارفح

 تیهسل اطب یراضعب .ب وه هدیآ نیمعا هل مج و ر

 هدرصک هنودق «قر لك اب ندنرلل ءا ییهتودک ام

 ا کو یشتیدلوا یرکید مان كرهم اب و
 - ردرلشفل وب هدیاهذو کف تبع اهد یراضمب و

 هدن « خیراوتل جات , یدضایدل دعس هحارخ هله زا

 ِ رودیانام

 ۳۹ هاروس تفحتا رم هتسهدام « « ]

 داج ی هدنرلا ره ره دی رغم ۱

 ۸ لد ( هنبط ) و هدن رق ىس هعاق ۱ ی

 ۹ هد« نادل بلا مع“ » یی دلوا هبصقرب هدهفاسم یتا“ رف

 ی و هوم

 یخی دل وا هنودم یگردق میل كدیم زا

 می

 .E 8 ردروطسم
 یخ روم مان ا دمج انب ړلا قت هو

 یدادعحا ؛ بولوا ندمالسا یر_رعم

 .«هدلاح یفیدلوا ندنسهیرق ( زیرقم ) هدنرق كبلعب



 شک 9 BREE جرم هر

 a U ىلا هد دارا ۳ ۱

 بواواخرومرب ققحو قووم یزبرقم .ردشهژاو "
 یدنکو «ن ؛ شم رو تما هدایز كي هنتافیلأت راکن رف 1

 هدا را ٨ ینافو . ردرلش هجرت هتنراتاسل
 روهذم او یوم در كس 1 اوا عقاو

 طاع+ ا رک ذی راتتعالاو ظعاولا بات » یو

 هدنق» هب رصم طخ هک. ردساتک ین ی « را "لاو

 تامولعم

 دلج دوس ۲ هدنسهمیط« قالو هدرا ۰

 داولسلا » هقشب ندنو . ردشفلوآ عبط هرزوا
 هدماش و رصم هلساونع « كوللاو لورلاةفرعم ف

 هدوب هک« ردشم زاب نخ رات كيلا نروس تموکح

 (صرتاق) ندنمق رشاسم ریهاشم «بولوا ناو كوس

 دا٣ هد ۱۸۳۲ هلا هچرت هب هج زسنارف ندنفراط

 یلناونع « رصم طبق رابخا » . ردشفل وارشن هرزوا
 ( دلفنتسوو ) هدیربتعم رثا

 هد( نکنیتوک )هد۱ Ato رار هلیسیب یعنتم «قر هنل وا

 كولم روس تموکح هدشبح. . ردشفا وا رفت
 هلال یرلا و « بوزای ییخمرات ید ی هیهالسا

 هدنرهش (هدیل) لک الف هد ۱۷۹۰ رار هلسهچرت
 .السا تاکوکسمو دامو نازوا .ردشفلوا عبط

 یسیجرب « بولوا هدیسهلاسر ییا قاعتم هبهیم
 هبهج سنارف ندنف را ( یساسود رتسولیس ) رووش#
 ۱۳۰.۰ یسخکیاو «هدسراب هد ۹ «هچ رتلاب

 رشأ هدنسهعطم « اولا » ارا هدنرلخ رات

 نالواهنرزوا كطايمد كرلءورو كرف . ردشفلوا
 هبال هک «ردراو ید یخ رات رب بسم یرارغس

 ۱۸۲ 4 ندنفرط ( رک اماه) رار هل هجرت
۹ 

 «بولوا یراح یبهیفارغجو هیخرات هرکم

 هجرت ه همال | ندنف رط

 E وبشا . ودشخوا رشن هدم AN هدنخ رات

 یرصم ابو نشیتی هدرصم یزیرقم هقشب ندهمجه
 فورح نیس یتلاوحا چارت كربهاشم قدیا تراز

 ترثابم هتفلات باتک ر كوب ترم لر اک
 « یرتا و ییدقا هدعاسم یر هنلاکا «بودیا

 هدن. هنافتکسراپ «ءدلاح ینیدلوا ررع هلیتسد طخ
 ۰ ردظ وفم

 ص ق ۶
 مدنرانک البت و هدنکوا كیهرهاق ۱ روت

 ( نیند ما ) هداروا « بولوا لر ۱

 ےرات ۲۰ هک «یدا راو هعلقو هبصق ر هلیمسا

 7 یلدش : نشر صاءااق ورم هدنسب ره

 یدشفل را حف د ندتمواتم

 ندایطا و ندنسارمش قارا ۱
 دصعم

 تو وش .ردلە اس ترا

 ودکت وا

 وک و شد, ۳ لاح یک هک مها وح

 تست مکا و مسکع مک هچ اما

< 

 ردفا هحور مو و صد ها ټهنرد یا هحور ندنسا رمش سرف

 : ردیصلخ كيك

 لئارهلصانء ) رکر ی سس

 لاعا قوا هداروا

 و رب

 شیورد ) یسیج رب
 ۰ هلا لاقتا هد مشم «تولوا

 هنآربقفو ؛ شا لاغتشا هل ةعدص « آر هر وس

 ردشعا تافو هدنشاب ناسقط :6 اما ۰

 : ردندهلج را یعایر وش . ردنرابع ندنایعایر

 لم و لک یوب راهب ناغرح یاون
 رای ایر یا یناغ وت و همش رضاج
 ظح هچ ماهنزا یټاغ وت هکاج 1
 راک هچ ماهن اب یرمناح وت کاج او

 یردارب كشورف هدرخ رقاب ییجنکیا
 ن دلا ثابغ ن دم ندلاردص .ردلناشاک «بولوا

 هدنتیعم كوا «بوالو EES روصاە

 هدنفات هد ( دز ۲۰) تاو ؛شعا فر رش جج یافا ا

 !O غلوب لوتقم

 رک ولک تسا

 نیا تسدایرف هچ تستشذکت بش زا یساپ

 و ترب وش

 روس غ یا ون لصو بش

 ( نانبزم ) ندتنافاضم راوزبس یسیعجوا
 . ردبقام هلیبقا ( لدهدنز ) ؛بولوا ل دزس همصق

 هلکمروس رګ ر هاردناقو هلت ر شع و شيع بشو زور

 ندنرادوراد ندنف رطیمایرقا «ندنغب دلوا لوغشم

 هدارواو ؛شق: هنرهش شخرس «قرهنلوا درط

 هخعاشاب ه درلغاط «بودیا تدسانم دقع هلا یش اطر

 ییارب وش . یدیلکد لاخ ندنونج . یدیشمالشاب
 2 ردقفاوم هنلاح ید

 هوکش دص اب دیناشن مونج
 هوک ناما دب ردام ناماد زر

 تشدو ارز رتشوخ هو ارح

 تشک و اشاع لقاغ . نادای ز

 صتم یولوم ) یسک درد -
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 ندنسهبصت ( یفاج ) ندننافاضم ونمکآ هدناتدنه
 ج” ینرامشا هبلاق ناخ هّلادسا ازریم « بولوا
 ندنف رام تو « كل ر هدیک هب هد «نوجا ثمر دنا

 ناتسرکش » .یدشلرا رهظم هنناونع ارمشلا سک
 ۰ عیانصاا دوصقم هو « همانردنکسا » ۰ « ییعم

 * ددراف یراشا یاسو یوم چوا هل ران اونع

 TEY علطم وش

 تشذکم ه نیا تشذک مه نآ رس ز شغیت لد ز شریت

 تشذک مه نیا تشذک مه نآ رظن شدپ متقم رد

 اد رک ك

 O لق هرکصندننافو كردي .ردلغوا

 یاباغلاق هدذلناخ یجشرب ثیارک مرق ؛بودیا تماقا

 نالسرا هدنخرات ۱1۸۱ . یدشقل و هدنرمنم

 هل یدرا « بولرا نان معرف هنر كناخ یا

 ۱ «هلیس هلیس و قمالوایرا دتقاهبرح ؛هلذلجآ نواهرفس

 ؛ شا تدوع هکاتفج روک ذم « قرهناوا لزع

 «هدلاح یش دنل وا نیم هب یناخدنسم سر هد۱۱۸۵و

 یاعقناتعاب یترومأم هنتمجنابوق كناخ یارکتلود
 رارما هدنتمج قحعهور ردق یآ ید « هلغلوا

 تدرع هنکلتفح ناذبتسا الب هرکص ندکدتبا تاقوا

 هدمب و « بن هوفاعص و لزع « هنشرزوا یا

 هد۱۱۹۵ ۰یدبا شل واهدعاسمهنتماقا هدنکتفح
 هدنکوا كکاتفح روکذم . ردشعا تافو هداروا

 . ردراو یسیربوکر ب هدنرزوا یرهن هجوط

 كتلو ین وف ى

 كنسح نوزوا یسسوم
 ا دادغب هدشنامز یردب ؛«بولوا ندندالوا

 . یدیا

 قلواقفتم هد یلروغوا یردارب کند هدتفلاخ

 ار ريم د وصعم

 هندوع تالو كلبلخ ناطلس یردارب

 كلبلخ ناطاس و «لزع ندنفرط یردب « هلمتمم

 لپ هلالس ف مسر یغوا .ردشغل وا لتف هدنسولح
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 را قاقاطب هلعسوت سک .ردیلهکلهنو

 .رونلو حاسمت هدنرارپ
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 «بولوا هعاق رب هدنتسوا . ردراو یعافنرا هرتم

 .رون روک یک روصت رب فرط ره كرهش نداروا

 1 هک «روبناو یفاتسرازم ( هفارف ) ا

 .دقم كباوذ قوچر ندمالسا

 هدلوج یکدنتهج قرش كغاط و

 شاط رب برف ترابع ندراجشا شتا رج
 ندهولو شبح ات یغاط ماعقم ؛رولبروک ییامروا

 هقشب هدر رهو نانازوا هجو یرانک غاص كالن
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 لټ ی نروس تموکح هداصوم ا
 سس« هدنګ رات ۷ «بولوا یسیحکیا نسا ما ۱

 « (بیسلان دم دادذلا وما) یردارب نالوا تراما
 یارف ءیداو و یرابنا هللا هفوک و ؛ شاوا ءفلخ
 لاونعو هلتملخو قاس ندنفرط هاب رداق یمابع ةنباخ «كرهدیا عیسوت ینکلم « هللا طبض ید
 تموکح هنسترد .یدبا شفل وا فیطلت هلا هبنکو
 کر مالغرب هدرانا هد ۱ اک نکدزوس

 تاذرب یعاشو بیدا ال ع .ردشغل والتق ندنفرط |

 رهیحدم قوج رب یرصع ءارمش هدنقح «بولوا
 هلو رلادرتعم) لغوا د لخت ون را هم ص هدنافو و

 .ردشلوا یناخ (شاورق مینلا وا

 توم رضح هدنیونج كیرملا ةر زج | 1
 هرتمولک ۷۰ تندع و هدناحاس

 وا هلکساو هبصق رب مقاو هدنجما كوق ر هدنقرش

 «یسیلاها ۱۸۰۰۰ هدتاور رو ۷۰۰۰ «بول

 اشیا هلیلحاوس اقرف آ یءهدنسدشراقو ینا مالغاص

 اشیا كا كلحاس وا هركص ندندع .ردراو ینراجت
 «ماسیس «یکم ءانس «یرد « نی «بولوا یسهاکسا

 تبنم كب .ردراو یفاجارخا رئا۔و نونو «كلنوک
 هیحلشاب «بولوا یجرخم كنداو رب قوچ یبیلاماو
 «لدنه هدهبصق . ردنوکسم هلیسهلیبق ییع ی

 لاها راس و یجنز «یلاموس «یتبح «یرابکنز
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 رب هلسناونع بيق ییاقطمو هبصق . رولو یغو
 درود دنسد زاها تھ كش
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 برام ه نمدنفا (ملص) تانناک رف «بونلو یسلاو

 رب هليا هلوک رو یریس یسهریشمه هللا هیطبقلا
 ییسیدنک هلتبسانم و .یدیشلا ادهاو مدقن رتسا
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 ًهطوبضم ريغ ءیضارا ییرغوط اهدو ها

 یدودح كدتلود مایسو ؛ردیا نار هدنجا هوم

 یفوط هونج هاکو هقرش هاک « هج ریک «ناخاد

 | .اقتسا قرش بونج «هرکص ندنابرجرب یلقیشالوط
 . وج هک دتیک هلبذخا دابنا قوچریو «قرهلآ ینتم

 ( جوبماق ) مبات هبهسنارف هلیعسا ( نوقم ) «كرهب
 برع هدعب هونج تدمرب هداروو ؛ررک هنتکلم

 «قرهقآ یرغوط هونج هنب تیاهنو هبیبونج
 ندقدلآ هدینغاآ كلوك كوب مان ( باسهلو )

 عیات هبه سنارف هنب «قرلبریآ هلرق کیا «هرکص
 هرالوق ددعتم هداروو ؛رریک هنتکام (نیذنشوق)

 قوچرب «كرهدبا لیکشت هیلاد رب عساو «هلماسقا 4

 یلقا یسارجم ۰ روایکود هشیزکد نیچ ندرزغآ

۳۰ 

 اب رقت

 ی قم

 یعسوكنسهضوح «بولوا نوزوا هرتمولبک ۰

 قافاروق .ردهرتمولیکم برم ۰

 ۱۲۰۰۰ هدا هدیراقو ندنلجم یعشن هدنامز

 -یکاود وص هرتم کم ۷۰ ۰۰۰ تاپ هدنناضفو

 یمق یهدنادنو و تیت قەي یراقو كن سارح

 «بولوا ترابع ندرازاغو راظو هدنسهرا رلغاط

 تکام ناد ( سفال) كمايس ۰ ردیلغینا كب

 هكا سوت مه یسارج « هل وا لخاد هنسهعساو

 قوحر «هدهسرالشاب هغمالوا یلشینبا ردق وا مه

 یراهلالش قلایقو یرلشینبا ییتعرس هنب هدنرارپ
 هنسمز و رللاسو رلک كج ک امس زکاا «ندنعی دلوا

 هبهرتمولیک ییارب قعسو هدنرارپ ضعب .رددعاسم
 - رولوا غلاب ردق هعهرتم ۱۱ و ۱۰ یانردو

 هک تیک ردق هلولیا «بومالشاب هدناریزح یناضبف
 هرز ردق هطابش «ب و الشاب هكا کوا

 .رولوا زآ یرلوص ردق هنارزح ندترام .رونلو

 ؛ردبابسک افترا ردق ههرتم ۱۲ یلوص هدنناضیف

 یرضوط هبیراقو رلیک هک« راترآ ردق وا یمرسو

 «بویلوآ شاو یک یکتا یلاضیف .رلنمهدبا ریس

 رادس مظتنم هدنرزوا یسارم «یکینیدلوا یادش

 تقو ینیدشاط رهن «ندننیدفلو یخد راد و

 هلقاق یلاها «بوود هزکد رهووا یکه دنفارطا

 یغیدبوق هلاحرب مخو كب یباوه لاح و .رارلشیا
 دعاسم هنسغلوا هدافتسا ردق وا هدهمعارز کا

 یهبوضع داومو قارتعراص یلوص كرهن .ردلکد

 هګروط زارو ؛ردرغآ هدهمجما «بولوا یواح

 كجوبماق هدنجا كرهن رذجو دم . ردبا نفعت
 هنل وک ( باس هلو ) روکذ م عقاو هدنلاعش یاهتنم

 .رونلوا سح ردق
 یدب ینآ هجورپ 2 ایر | قم دی یا هح زدن سارعش

 < ال زو فسوب » رب «بولوا یلنیوزق یسیجترب

 :ردندنوا تب وش .ردراو یسههواظنم

 درک انب یتزا هناخ شهارب

 درک اج هلات ناسب ی نورد



 2۳۹۹ ىق م

 ۱ ..ارعش ناربا ( یدیق الم نب یجوق ) ۱ دز مظعا ناخ « بولوا یلراوزس یی کیس
 تاب وش . ردیا زا ریش «بواوا لدن ؛هلداحر هیاتسدنه .یدبا راو یت رق هلا یرکاآ

 :ردک وا تب وش .ید.شعا ت اقا هداروا تدمر
 وا

 دهدیع ور برط راهب ام رود رد
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 ۱ «بولوا یدابارتسا (دمم ري) یسیعچوا -
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 قد فرا یسهدلاو و ردب « بولوا ندن--اسژر 2 ردخ:وا ۍعار وس
 : ردکز وا تس ود . یدا ندنساب رفا هاش امح دندت سوهو راح لاها هک سوق
 دندش شومارف نامدیه رطاخ زو
 تربغ زا هک اج زا شت | بد رد دانفا ايه ی 2
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 ۰ 1" 2 0 ۵ 2 «بولوایلغوا هردایلملزربتیینکیا <
 رور م كاتس دنه (دم ےس ) یسخدرد

 «یدیشخا لاقتنا هاهنصا هدننامز یضامسابع هاش 3
 ۳ ۲ دا یدنم نانلو ندنسابحا «بولوا ندنسهیصق

 ۳ ِ «. رددد و تب وش
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 دنک کارشیوخ بحاص هتک | همدقم كوا تیب کیارب وش .ردشمزاب هموظفم
 . هبصقرب لدنافاضملطبلط هدسلدناا ا | أ : ردن دنس

 كمالم| ءالع ریهاشم شم ؛«بولوا) 3

 8 برع نویفارذح یغیدلوا شلو ۳ طعم سم

 .ردروطسم هدنراب | نه" و رعش هدداد نا یزور
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 مسشا يش ود  مرح ال

 3 ردکن وا تب وش .ردلنیو
 ۳ مسي تداکح هفرط نما شش

 دنیشل نوکنک هماج نآ هک اج رهب
 دنیشف نوخرد دایسب هتشک نم وچ ندنسارک ناتسدنه ( دم) ی اک

 e 5 دا اد
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 ردبدنسادنا تهر وک ذم | « بولوا یلزیر (  ازریم )

 زاغ ۲ ر تشدحا یا

 زاروآ مه دیا و لزا قلخ
 ۴ دیوج هدید هک نا زا ر رب یا ار یرد ۹ حاد هلو 9
 دی وک هدیرب ناب ز قطن اب اد یړپ لاب دشنک ریت رپ هک شوش
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 قفولا ی دضتعلا نب 2 ) هللا مد هک هک فرط رهو یک ج هولح وت

 دراد ناجا یوس اعد تد ود نامر اه 4 مدتعلان لکوتلا 3 5 قت ۱ 1 1 ۳ 3 1



 دیش وط مضر ۱ ۰

 تالاب هرادتفا 3 رل و لقع 0 بو هفالخ .
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 ندد رفت ك تابوا وط ین یا و ره 4

 ندنقح تن هلع امسا ؟هدحالمو هطمارفو ؛شعراتر وق

 تر دا

NA aS ۹9هج ول !نسح ٠ ردشغ تافو هدنشان  

 ید ی رعش تعنط ۰ بوا وا تاد ا بیاداو

 . یدیا راو

 | لوحکم
 ی هل سم هد هاب دم تتساان دمعس و هدفوک یمش 3

 ؛ هرکص ندتفالخ.یارجا هنس یر ۳1

 نداهتفو ال۶ مظاعا (- دعوا (
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 « 4لوا شفلو
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 هد ار E ره 9 ل ارکم
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 ماعا مک مولا «بولوا یس هطخرب هدنادناس ا
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 ردق هرتموایک رم o ۰۰ انہ * نره 1

 لا UES ۰م ا « بونلوا نم

 قاموت هرزوا تیمومع یسضارا » ردو ۲
 قاط رب ًابزاوتم هلبا لحاس « بولوا ناتو ا
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 زج هدنراهرآ كرلنو و ؛رولوا تم رایت قالبچ |
 یءهدلحاس ۰ رونلوف رل داو ماطر زئام یتواعر
 هدهبوا هدرط داو زابل هم هقشل لدمهروم۶ چ 0
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 زسوص یراف راع 2 ر عجب هیر ۳ «بونلوب راد او ن

 یامتنم

 «بونل وب هلبایرب هدنراعاقت را ,مرت» ۱۰۰۰ مدنلامت

 زدطو س هاروا لاب کا

 . ردنرابع ندرلغاط وروت لاخ و رالوح

 لس ینبد مداد
 هیش اونور هدنجما دازکد رلغاط یاشاطو ی
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 سر «ناکشب سار « راداوا سر .نساپ سر
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 روخ)ز زدنا لک طح ىس همق 2 ۵ و لو : رد 1

 هزکد هدنف رط قرش تننورب « رامر وه 0 (لوکته |

 هتشیشراق كنس هرب زج د دکنس > لوا ) نایکرد

 یصنم هديب هلکسا یاب 1 هلوک و ) نرالو تیصذم

 هنر " افسربس یا هرت«وایک نوازکس یعاشو نانل وت

 هنوف ( راداوک ) « ( روخ یداش ) نالوا اص

 ندنعاقجا یراره E) 7 ) هلا (€) و اکو د

 قوت بولوا | لوظ هرت» واک ۲۷ ۵ و ندیا لکا

 هنن ؛( تشد ( نالوا یوم كا اس راهما نارکم

 یزدی هدمها و نایکود هبوق روت ذم
NI 

 (دور دنب) و ( بیق ) تیام و ( زابرس ) ن
 ۰ ردب راب داو



 ق ك 0

 « بولوا یغآ و قاصص كب یساوه كنارکم
 هدعسومو .ردیا ماود ردق هلوانرشت ندنرام زای

 ندنرللوج كارا « یراکزور ییرف لامت نسا

 زکلای .رورواق یفاتان « بولوا نیغزبق بی «هاکاک
 یلونج برغ كد هشرلادتنا كسوتسغآ ندناربزح

 «كرهدیا قوسیتبرطر كزکد هدنکیدسا یراکز ور

 . ردا لیدعت ینرارح «4:هریدفای رومتاپ
 هدم ومو «بویالتاب یم وم شوف ًاراتعا ندا

 4و وص اوه هدرلف رط چا نالوا عفن یخد

 لیدل ترارح قحا هيا هدلحاوسو « رولوا

 «بولوا سباب ید یمسوم شیق . رولوا شلدیا
 روم ی ےک رب ردق هتفه چوا هدطابش * زکاا

 قاهتسخ نروس مکح هدايز كا . رولوا یعسوم

 .ردیکآنیکشیش رکج هرق یکیدتبا جاتنا تنوبو هقیص
 ےدنامصاغ هدنروص یاد _هلبراررب نارکم

 | ًاعسا «بولوا نوکسم هلبا لثابق یتحو من رونلوم
 و كريما «هد۹هسيا هدنتسات م كن ريما تالک یانم ك زفر وک نالوا یانمه هدنسفرث بوذح |

 ناریا «ندننیدلوا یرادتقاو مکعرب چه هدنکلع
 ررب يدر رک ذم لئابق «هدافتسالاب ندلاح»« قلود
 كنریما تالک « ندنفیدلوا شمالشاب قالا ررب

 ۱ قلود رکن نانلو هدنسامدا قلوا یدیماح

 مق كناركم « بودیا هلخادم هدنخ رات ۱۴

 هناتسجولب ینسیقرش مظعا مسقو «كرت هناربا یتسیبرظ
 .ردشعا نییمن دودح 3 «هرزوا كعا نیمأت

 ا قرش نارکم نالوا بات هناتسجولب

 ساپ «هرامروه

 یبهیطس ةحاسم « بولوا مقنم هنبراضت کشمو
 ۱۱۰۰۰ یسلاماو در عب ص ۸۷/۳۰۰۰

 هسیا ییرغ نارکم نالوا عبات هنارا . ردیشک

 دح رسو زایرس «هاک بولوا قحملم هنتلابا ( تشپماب )
 هلا لاها ردق ۰

 ( نودریق ) یرهش كوب كا كنار 1
 «كسار «هرهفلهف «كلرد «دینفیصق «دسو «یتفیدلوا

 ندنسهلج یرهرومصم یخد رادصق «زث ‹ ناپ رج

 امرخ نالوصح یلشاب كلا .رودنا ناب یفیدنلو

 هلسیعسا ( سوبل ) هدهعدق ة:مزا یرکم . ردلوم , تابن نلتید ( ديفا ) « بولوا یشماق رکش هلبا
 رب ۰ یدیا روهشم هلبراتهاک «بولوا رهش رب كوب | ینیدناوا لقن نداروا هنفرط ره تااد كنیرکش

ٍِ 

 ۱ چاو E تر چا وک «ین

Eتشد  » N۱ دیه «بموت “چ  

۳۸ 

 وی یغد ینیدقیچ یرکش تابن روم هلوا |

 ان شبا لق نا» «ملاراشم هفیاخ هدندوع ۱ نرش

 زآ یم « اوهاج اورثک ناو «اوعاض |

 كلامو «عق ینارکم هیلاراشم ۳ «هلکْعا ا ۱

 ر ل م

 . رویلوا میفنم ندنناف رم تب یع نوفارفح ید

ATیفیدیاص كن رذطصا هدر هطب رخ یکدم  

 دز EEE كرب چه ندرلهرومعم

 هدنامز ( هر ) نافع نب ناثع ترضح

 «دكر هل ردنوک هف رط وا شیتفتلالج ال ( هلمح نت مکح (

 قوس
 «هسروناوا قوس قوجو «رولوا عیاض «هسروذل وا

 ؛شفلوا رظن فرص ندنعف « ۳ «رلاق جآ

 نانس ) لایغس ینا ن داز هدننامز هب واعم هدععو |

 هتاحوتف هدتهج وا ی ( لذماا قبحا نب هلاس نب

eاختم كنتالو ندیآ  

 «رتمزاک ۰ تلپ هلذهو هدنغاعس | یر >

 وا هبصق رب یزکم اضق عقاو هدنسییونج قرش
 «یسابسیلکرب «یمهاح ۲ « یسیلاها 2۸7۱ «بول

 صوصخم هرلمور هلبتکم هشادتنا ۲ و هیدشر رب
 ۔اغم ۲۰ «یناکد ۰ «یرانتکم هئادتاو هدشر

 كاشیا یلیخو یسهعشج ۳ «یماجرب «یفاخرب «یسهز
 ۲۱۰۰۰ ۰ینراجتیونس تا هلکسا و .ردراو ینایل
 ی ۱۱۸ ۰۰۰ «بولوا هدنرلهدار ی-ارل ینامع

 هبصق کسا .ردنالاخدا ی ٩۲ ۰۰۰ و تاجارخا
 زرط رب ندنکب « هلفاوا بارخ ندشرح و هلزاز

 ۲۰۰ ۰هدنسهقرآ كل هبصق .ردشفل وا ان هدنیشنلد

 لزوک هدنفارطا و غاط رب نالوا یعافترا هرتم

 هدنرلهرآ و یرلهعابو غاب «بونلو هووا رب تبنمو
 - روط شعب هدهووا و قحا .ردراو یر هفیص

 .دتیا داسفا ینساوه ك هبصق «هلففلو رلوص نوغ
 هدنتبسن هیعقوم تیمهاینیدلوا زااح یرک- «ندنرلک

 تعاس یر تاهبصت .رویمهدیا عسولو قرت
 ( یسیول ) قالون هدناحاس کد قیچآ و هدننونج

 «بولوا نیزمو رومعم اهد ندیرکم سفن یبهرق
 «ندنفیدلواشلوط هلرهیفیصو رلهغاب یرلهرآ ًاناذ
 a کج هشلرب هكنسکآ «هک دنا تروم تیک,



 او هدنسق رش بو

 Ee a ىر ا

 یامتنم هاب و تالو یساضق یردم

 - الو هنوف اق رش «بولوا

 لات «هینانسلوکد الاغ انس هکت كن |
 لونج برع « هلیساضق

 هام .رددو دم هلزیکد قآ ید اب ونحو ن دنتهج

 زکااب «بولوا هرتمولیک مبرم 4۹£ یه بیطس

 یاهرتمولیک۸ ۰ ء«هعور نم *یضارا یا هرتمول یک ۰

 ۳۲۰۹ و نامروا یکاهرتهولیک ۱۰۸۰ ۰ یعرص

 قاشاط قلفاط و ندهیلاخ ءیضارا هد کل هرتمولیک

 «هرزوا ینیدلشالک ۲ ندرلقر و .ردنرابع ندرارب

 هدنونج تناضف زکر «بولوا قاغاط یبیضارا
 هدنتهجبرغو غاط قآ هدنفرطقرش «یغاط هرانم
 عافترا بسک لابجرثاسویغاطیرکم «یغاط لاترق
 یندودح یاعشبریغ تناضت یلاج (نالاد) .رودیا

 هونج ندلامشیباضق یغد یاچ هجوق «یکی غیدرآ
 یا قوچ ر رولیکود هربن یيا و O وش
 یسهیضراتالوصحم لشاب .ردراو اهد یراهردو

 هلنابوبح راسو ماسیس «یراد «هبرآ « یادفب

 تي . ردنرابع ندنعاونا كراهزبسو هویم و نونو
 «قیتتسف هلیعاونا ماج هدنرلنامروا نالوا عساو

 ۱۱ ۰۰۰ یونس «بولوب راعثا راسو هشيم
 کی ۰۰۰۰ ۰ روئلوا عطق هتسارک هرتم کم

 مورق 1 هدنلخاد اضق .راقح یخد طومالب راطنق

 «بولوا هدقنلوا جارخا یلدعم زناغنم هدرب و

EEتن _.هباها تاناوبح .ردراو ید ینداعم  

 « بولوا هدنرهدار ۱۱۰۰۰۰ یسهوئس تارو

 . ردنرابع ندنوق یردق ۰ كرادقم و

 بکر ندهیرق ۱٩ رار, هلیسهیحان ( نشا ) اضق
 ندنو هک «ردنوکسم هلا یلاها ٤٤ ٩ ۲٤ «بولوا

TAYی ۷ « للیارسا یس ٣ « مور یس  

 .ردکرو لسم الماک یروصقو ینجا

 ندنعقوم یسهعدق طخ هیکیل یاضق یرکم

 كي هدهعدق ةنمزا هروکذم طخ «بولوا ترابع

 شنل و هدنعق وم كننرکم . هلغاوا شفل و رومعم

 هدنیصنم كباچ هجوق هقشب ند ( سوسیلت ) نالوا
 (سودتناسقا ) نالوا شفلوب یزکم كنەطخ
 .هیرق (راولد) عقاو هدنبرق وب و كنعدق رهش

 رکج وک ندنتهج یار

 سك م ۳4
 «( هرات ) هدنک:ا تنغاط هرانم ۰( سولت ) هدنس

 لیموروا هدنسق رش لامش هرتمولیک ۵ كنب رم

 الاق) هدنس هبقرش دودحو 1 هدنابداق ) هدنسهبرق

 یرهیارخ گی رلعدق رهش ( هراتاپ ) هدنزفروک ( یکام
 .روبنا و هقیتع رانا رادتعقو رهنارو قوجرب راشو

 | سکت
 هدنرزوا كارب میت هنبوص ناتو هدلعرپ قاغاط

 یسل اها ۳۸۰۰۲ « بولوا هیصق 2 یزکس اضق

 هد رق القاق كي هبصق و یوه توقا . ردراو

 .رودیا ناب یفیدنل و هد دنس هتل ( نامرفسب ) و

aینرغ بونج كغاعس یناضق س  
 «شاوکو ناکجراق "الاعث «بولوا مقاو هدنسهشوک

 ۲ هل غاعس یراکح و « هلرلاضف قاش ًاقرش

 نشت «سنات .رددودحم هلش الو سالن یخد ¥

 ندهیرق ۵۳ ریارب هلیسهبحان جوا هلرلمسا نالدو
 و هک« ردراو یسیلاها ۱۲۰۱ ٤ ۰ بولوا بکر
 ۲۵۰ «لسم نددارکا هعلشاب ی۰٦٦۳ كرادقم

 بهاذم یروصفو ییئارسا ی ۷۲ ۰ یادی یس

 «بولوا قاغاط یسضارا مسقنم هب هل

 قوج یراعرم «هدهسیا زا یرارب تعارز لباق
 لتیلک كرر  صوصخایلع « بولوا لزوک كپو
 نوف ور میثم یر تی اضف .ردراو یرلن و

 هدنفرط ره كياضق یرلن دعم ریمد .ردشالوصح

 عشقی اعدق یرب كرلن و «بولوا دوجوم
 شتلو ار ردق هپ هعنلک هل وا هنس زو ندنو

 رر «ردک و رتم E یدعش «نکیا

 شمو رتسانم كوس جاقرب هدنلخاد ااف .ردشمالجآ

 . ردراو یرلهارخ هعلق 1

 هدنلاعش یاقمآ ( 11۵2۱00 ) | وق 0

 شوق كنبزنروک هقیسکم ِ
E ST 

 قرهلوا هدنقرش هرتمولیک ۲۷۰۰ تاادتعم طرح

 ۱۰۱۳۲۷۲۳۲۲ لا نا ضرم ۲
 عقاو هدنعافترا هرتم ۲۲۹۰ و ہد رف لوط

 «بولوا رهشرب ی ك: هت كلام هقیسکم

 «یسهناعتک «یلوففلا راد «یسیلاها ۰
Nیسهزوم 6 یسهناخحشرض «یسهناخ دص ر » 

 طوب رم اکوبو کب نداعم رب كوي «یسهاب تاتابن
 راسو یتاکم ددسم راو یس هناخ نوع نداعم

V4 

 كناو و هدنغاعسو تالو ناو
 هد مع بوذح هرتمولک ۹

 .ردینمرا



 سك م
 ردراو یه رخ رو هلام تاس سۇم

 لما « نادم دوس » 1 ( رولام هال, ) هدنس

 هر وا كرش ۰

۰۳۷۰ 

| 

 ۱ هد: هروا كيوب ۰ بونل و لاد همه رک 8 ف

e:و نالوا ی دیعم كو كا بیا  

 نالوا شف ۶ لئان هتیدم رب صوصخم هشن رلب دنک
 یر هارو كوء دق ديمه صوص هدهوق ) ةا (

 سوم هنرزوا

 هناخدسرو قموکح راود

 .ولیک رب یهراد ط. و ناناون یواح ین هع وصخ

 رلاود ها یک هناختکو

 راسو هویمو هزبس و انب رب مساو نالوا هرتم

 یرلتاقوس .روینا و رازاب رب شین ص وصخ هب یني

 ترثک لر هلزلز «بولوا شینکو زود یر او جن رطس

 هدابز ندیکبا كانبرا هاخ مكا ینالوط ندنعوقو

 كوب كپ یځد یسهراد هبدب ۰ ردقو یرلتاق

OY EEE 

 ریمد «بوناو راکشوکو هیفیص هدنفارطا و راهجتاب
 «یایمویق .ریلیدبا دش دما هلراطخ یاومارو لو

 ییانص قاسم هبمرلاس و یقلجارس « كلیجرهاوج
 | هدنتهج قرش كرهش .ردکلشیا ینراجنو یرلبا لیخ
 ( وقلاش ) هدنفرط قرش بونحو ( وقوقسکت )

 ندنسهتروا رهش «بونلوب لوک كويب ییآ هلبرلعسا
Eلودج ینص ر  Eا  EE3  

 فنانو دار . روا لیکشت طالتخا قیرط

 «بونلو رهعاب رایس نایلوا یلاثما هدنلعرب چه
 « هر دلوط یاریوط هسیرزوا كرلهود عساو
 و یاب ریدشت هویمو هزبس عول ره هدنرلتسوا

 هرلیرتشم «قرهنلوا قوس هنجما كرش هاب رابس
 هش ماشقا و ندقدلرابوق هویمو هزبس هزات

 روک ذمو یرلطو كرهش .روشلوا هداعا هرللوک
 . رونلوا ربونت هلی-ایض قیرتکلا یرلهعک نادیم
 دوجوم یخد لوا ندنفشک ناقمآ رقیسکم

 هيم“ ( نالتیتشونت ) تقووا «بولوا رهشرپ شفل وب
 هننرانک كلرهش رللوک روکذم تقوواو ؛یدرونلوا

 دی دم نوتیسب فشکلا دمب . یدرارنازوا ردق

 رهش ۰ ردشمالاق یرتا رب ندنلاح کسا «قرهنلوا
 میرم 4۲ طاح هلرلغاط ندفرط ره

 ۱ هفاک هلبا اسدلک ك مش ےس

 سك م
 اک م ۱۲۰۰ رارب هلبلراوج رهش -

 نوکسم هللا لاها ۸:۰۸ و هدنتعسو هرتم
 ۰ یه « بودیا لیکشت قاس ابو اضف رب لقتسم

 قم هنر 3 دا رلتمو بن ندیا بیکرت یفهقفت»

 . هرآ یرلتهوکح وکح سواروم هللا وی کو 4 رداکد
 .ردعقأ و هاداس

 Ce 60 1۱۲۱۵0 ) یتوکح
 بکر سهم كالام 42. دز < | وقسکم

 تاءهروکذم تلود « بولوا یرب كرلتموکع ندا
 ںیش نالوا یایم» « هدهسرا یععم هل. یزکص ۱

 لةتسم ۱

ESSیا  ERGEلاءثو الا «بولوا |  

 ترش «سولرومو وررلوغ بونج «ناقآوشیم ارض | از دیدم مر
 ۰ رد دودج هلبرلتهوکح هلاتسقالا و هلشو» یغد |

 «پوناوآ هرادا هدننروص قاصساب و اضقرب

 كرت شم هدننب یهلج و « رداکد لخاد هتموکح و

 یهدنرلاعسو کام یموکح وةیمکم .روذل وادع

 عقاو هدنراکاا یب وج و هدنرزوا الباب عفتم
 « ونلادیه ندنتیح قرش

 ۱۰۰و EPA ۲۰۳۲۱ لا ۰
dl tr +rهزآ ییشلوط ۱۰۲۳ :۲ ۲  , 

 ۱۹ ۸۱۲ یسهییتس ةحاسم «بولوا دت هدنرا

 هک «ردیشک ۸۳۸ ۷۲۷ یسیلاها و هرتمولیک مبم
 * رویشود یک ۲ هنشاب هرتمولیک عب ص

 هدنس ونج بف هزت ونک ۵ ۰ فوق کم ی ز کس

 هردیرهش ( هقولو ) عماجیبلاها ۲۳ ۰4۸و عقاو
 .اقووب ) « بولوا عفتس كپ و ناغاط یبیضارا
 كنخاط(لتا وییساتسفا ) ۰ ۵ 4۲۰ دناکرب ( لتبت
 هرتم ۰ هد تن ( قولون هد وداون ) و

 یرهورذ روتسم هلراراق یدمرس و یرلءافارا
 لخاد نالوا هدنفارطا كن رهش AE ردراو

 رکید و هنز زفروک هقیسکم یر, هقشب ندهضوح

 یغامرا چرا رولیکود هلد تعم طبحم رح یسیکیا |
 ( هالازوف ) ن نایکود هنن زفرو e « بول وا

 هلا ( وغابتاس هد هدنا غوار ) 2 رکیډو

 لخاد «بولواقوچ یرلاوک . رد ( قایو آور )

 یساوه .روبنلو لوک |

 | وب «بوئلوپ هدنجا كلهضوح رب یلخاد هدنتسو
 .روبدبا لیکشت لوک ٩ یسهراج هایم كنهفوح

۱ 

 ( امرل )یغد هدنبرق هقولوت هقشب ندرلکهدهضوح
 «بول وا فلتخم هروک هع افترا

 . نازیم هدم "وم و و « ردنرس كي یراشیق كێ هاب
 نوتز «بوقیجیراقول ندهجرد 7 اودا هزار 1
 هللا ( هلاو لدالیو ) زکلای .نمرو هویم یرلجافآ



 ۱ سس كم 1 1 ۳ ١

 «بولوا یقاعص يساوه كن رااضق ) كبلات

 یغاریوطهتعارز .مشبس یفماقرکشو زوم هداروا
 6 قوماب ٤ هوه اذه عم » بویلوا یشی رب ولا كم

 «یادغب هدرلف رط شعب و رەھ «زوم «یدماق کش 1

 یرنامرزا . رولوالصاح ید تابوبحراسو هیرآ
 یاونا راعثا یلشیریولا بهتسارک « بولوا قوح

 « شموک « نوتلآ «بولوا قوچ یتداعم .رونلو

 دروکوک «روک «هویج «نوهتن آ «ربمد «نوشروق

 . راقیچ یعاوا سرم و یرلشاط هفاغوطبل هلا
 هرحاشاب هیلحم عیانص .ردیلترئک تب قیلاب هدنرللوک

 در ردئرابع ندننال ومعم 9 هلناج وسنم كوب

 یطخ لو ریمد رب نک ندهةولو هر هک ندنرهق

 مسقنم هاضق ۰۶ اخر وگو رودیا قش یکلع

 ۰ ردنواح ینهبحان ۸٤ «بولوا

 هدیلاعش یاق ما ۵

 ا ۵۳ 5 e هقیسکم

 (یزک ۰ ودنکام رب رب لقتسم و كوس روللوا

 هنق رفت « ندنکیدلند هقیسکم تکام و وقیسکم
 .ردللفلوا تقد

 یاقب مآ هقیسکم - . یہ هحاسمو دودح«یعقوم

 اتم « بولوا عقاو هدن وذح یاهم ثریا اش

 ؛ردیواحینسهچراپ كوي رب یخد كنیطسو یاقفمآ
 هبش ( ناناقو ) «و ندنخزرب كيتنآ و هکاوج

 كا ن لکذج ر ردق هنحوا كنس ەرا زج

 ارابتعا ندلحم یبدنود یگواط هقرش « هرزوا"

 دع ندیطسو یاقسمآ یم قرش یاتنم

 ۲۶ ۲ ۳ ۱" هلا °۱6 هقیسکم .ردیا اضتقا

 ۱۱۹۳۲۸ ۵ ۸۹۳۸۲۰۳ و یلامش ضرع
 طع رح اقرف «بولوا دتم هدنرلهرآ ینرغ لوط

 هلیزکد لیتا و یزفروکهقیسکم طو م هب یسالطآ

 هللا لدتعم طع رحم ندنتهح یلونح برغو "۳

 یغنیدلوا دتع اا زکد کا «قرهلوا دودحم

 -رط قرش بونجو هلبا همقگ كلام لاش «هدلاح
 هلیتروهج هلاعاوغ كثبطسو یاقسآ ندنف.

 دودح .رددودحم هلرع*سارودنوه تنهرتلکذاو
 لد هدنارغور ) یتسیقرش مظعا مق تكنسهیلامش "
 ۱۰۹ « بو دیا دیدح یسارج كنغامریا ( هترون ۱

 هد یو رغ مش ارابتعا ندهطقنرب ب رق هی رف لوط

AA س ك م 
 O دودح - ردشلرتآ هلا

 e اد
 تریزج هبش هيلروغيلاق « هدیسهبرغ لحاوس
 یسهرتادطنحم اج هک ۲ ۰ هایم اعفت | كنس هل وط

 یسهیعطس ةحاسم ۰ ردهرتموک ۰

 «ردیشک ۱۲ ۷۰ ۱۹۵ یسلاهاو _ ۳

 رویعود یک + شیت انها هرتمواکرمارچ فک
 فنقیسکم - .یراهنا و لابج «یسیعیبط لکش

 لحاس «بولوا كيسک هدناکش یسهیلامش دودح

 «هدلاح ییدتا برقت هب یلاعڈ ضرع °۳ هدس رغ

 یا ردق هلام ضرع ۲۹۳ هدیقرث لحاس

 یسهقرش لحاوسو بدحمیسهیرغ لحاوس .راقیچ
 ر شعود هدننروص سوق یجوا « بولوا رعقم

 هنسیبرغ لاعث یامتنم .رویدیا زار. یناکش زونبوب
 هیونج هریزج هبش رب نوزوا هدناکش لوق كيشتس

 هبلاعث ضرع ۲۱۳ ًابزاوتم هلا لحاس یرغوط
 هدنسهرا یمیدنک هلا لحاس « قرهنازوا ردق

 هدوحو زفروکرب نوزوا هلیمان یزفروک هننروفیلاق
 هش هنروفلاق .ردب واح هد ی هطآ جاقرب هک «رب ریتک

 دودح ۰

 كلامو هدنتهج لاعتهربزج هبشوب نانید یسهریزج
 یرط تآ تیهنروفیلاق نانلو هدنلخاد همقک

 رود ةد

 ندنلاعش تناقمآ یرب ندیکسا ردق هر
 دت لارج *هلساسرا عطقنم ريغ كد هنسیپ ونج 7۳

 یرلغاط هقیسکم «هدهسیاشا مم ہل یرکذ یتیدلوا

 سکعلاب «بویقا لیکشت ۳ عطقنم ريف هلبو
 رب ردا طاطحا سک هدهسونج و هبلاعش دودح

 كسکو كلا كتکلع و .ردنرابع قندهلباب كنکوت

 ؛بولوا یم رعقم یهدنتج یبرغ بونج یلحم
 -هرومعم کاو یرهش وقیسکم نالوا یزکم
 ۰ یسطسو عافترا هدیرل

 و ۵۰۰۰ یرهورذو

 ندرب هللا و یرغوط هقرش بونج .ردهدهلباب و
 ۲۰۰ هدنخزر كبت اوه «پودیا طاطحا هرب
 هه قرش لاعش ندهلاب روک ذم .رنیا ردق ههرتم

 ارو شاو كي هسیا طاطحا نالوا یرغوط

 هلبا ) هترول هد هدنارغور ( EE «پولرا

 كنبر, یرب هک «رولوا یهتنم هنیرلیداو ( الج )

 نالوا ده ۶

 ناقح ردق هب ورتم 9 ۰ ۰

 هنروفیلاق هلبا هقیسکم یداو کیا و ناقآ هنسکم | هیقتسم ٌهضورفم طوطخ شلزچ هنرزوا هطیرخ



 سك م
 «پو دی لیکشت هرص رب لیوحم مرآ یر

 كي هقیسکم هردهدنعافترا هرتم ۸ ۰ ۰ ىلع كسکوب كا

| 

 | لابج *لسلسرب هدناکش قوروف ندنسهلاب روک ذم

 .القاز وا لدل ۳ هک دتکو اب زا وتم ه ین رغ لحاس

 ینم هیداو روکذمو دتع یرفغوط هلام قر هش

 هلحاس ییآ ره رللایو رلغاط یلخاد و . رولوا

 فاتخم «بودبا طاطحمتا یسک هجرد هجرد یرغوط

 | کیا تەلبا روکذ م .رویلوا ادس ران هدراعافترا

 « لابح *هلسلس ا[» نعي ( هرداماریس ) هدنفرط

 لا كرلنوب «بولوا دتم رلغاط هرص ىيا هلیسانعم
 لتاو ساتسا «(هرتم ۵ 4۱۰) لتیتاقو وب ی راک کوب

 (  هرتم 2۳۹۰ ) لتئلاتیم ۰ ( هرتم ۰۲۰۷ )

 هقولوت هد وداو « ( هرتم ۰۹۰ ) لتیتایماقهوئان

 «(هرتم ۱۳۲۰ )٤ اه وق هد هداو « (هرتم ۱۰۰)
 ۰۰ ) كيتلآ ويمر ۰( هرتم 4۱۲۰ ) هشنیلام
 وراتیسا ات ۰( هرتم ۳۸۸5 ) یلاکرب هیلوت « ( هرتم

 ( هرتم ۳۷۵۰ ) ناقآ وشیم ۰( هرتم ۳۸۰۰ )

 هرا «بولوا قوچ یرلناکر شعوس . ردهراسو

 كرلن و هک ؛ردردق شب هدیرانتروکسو شن آ هرص
 | غاط قسوا بلای . ردیناکرب اهلوق روکذ م یرب
 كنبلهووا ؛بواوا هدنرلتروصهوواو یداوو ریابو
 [ِ هک لدنک یرطوط هلاعش . .ردشین ک ی هدیبضع

 تمسوبسک هکدتیک رلهووا «هدلاح یغیدلازآ عافترا
 عفت رلهووا و « هلفلازآ ید وص « كرهدبا

 . رویا یتروص رالوچ
 «بولوا یا ك تج هراح هایم هقسکم

 روتسم هلرار# یدمرس كنب رلغاط مفت رم یهدنرا ها
 یرلکدتیا هدنرف رط راس كاد یراهورذ نالوا
 ككو ندلبق و هدابوروا الم .رارویم ا یهدخ

 دلراراق وا نزاب « بولتروا هلراراق نشیف رلغاط
 هدتسومواینیدلواجاتم هب وص كغاروط «هلییرا
 ی یضارا قل ا «كرهنبا رانا ددعتم ندرلغاطوم

 ن زای اذ هدهقیسکم هکو بلاح . ردبا اورا و ۳

 مفنم یعرا ید كراراق «بوغاب هلنرئک راروم
 لدب هب هداف « هيلع ءا و یهایم نابغط < هه وا

 ینیدمنای رومی هسیانیشیف . رولوا بجوم نشت

 2 مک قالفارو «بویع را یخد راراق «یب
Eیف هعفتم لابح فیهتسکم ۰ یب  

 نزا هدنعق ییرف بونج نالوا :e یر لا

2:۳۳ 

 ا لیس |

 هداز كب دوخایو «روروق |

۱ 

 لوتبسب یرافاش دارانو هدنرابآ شیق نالوا یمسوم لتاروق ۰ بوق آ رابنا قوچر
 ` «بویقآ یرغوط هیونجای و لاعث راوصوب . روروق
 یرارج نوزوا « ندنراکدنبا هلشبنبا رب یلتعرس ندنرلام نالوا یضوط هبرف و قرش تب
 هرویمهدبا لکشتراقامریا كوب «هیلع ءانیو «ردقوب
 ییغوط هنبراذ رام چا نالو یلابق ندفرط ره تلیلاب
 مقاط رب «بوکیرب هدرارب قلا هسا راوص ناقآ

 هدنمس وم قاقاروق یخدرلنوم هک« ربریت که لوصحرالوک
 .رولوچوک«بوشالراط

 هسيا یر نالوا یراتوب ندیلاعش ضرع ۳
 ینوص یک کوس یغاروط «بولوا هدنلاح 1

 قباج رابا ناقآ هدنعسوم روغناب « ندنکیدما
 ؛ راقیج هن «بوناب هرب هلتافد یفاطرب و «روروف

 دلرهدیا لیکسشن رلقلقاطب و رالوک مقاط رب یغوچو
 . وص روغاب هد قلف كاان و راجعثا . رولوا عطقنم

 بجوم یتساوا فلت زسهدناف هلمجو و كابرا
 رویل وا

 ینسهیلاعث دودح یویب كا تكنبراهنا هقیسکم
 نانلو هدهعمتحم كلام یغوح كنمبانمو ندا کش

 یلوص یخ د تو ۳ هترون لد هدنا غور )
 .هرتمولیک ۰ ؛ ردلکد هروک هتسارج
 هرتمولیک عبر .a ۰۰۰ یهضوح و نوزوا

 هن زفروک هقیسکم هدهبنات «هدلاح یغیدلوا هدنتعسو

 اذه عم 30م هرتم کم اا ۰ یشجآ
DEهن " افسرعس ىلع كل هرتهولیک ه ۰  

 .نایکود هنبزفروک هقیسکم هرکص ندنو .ردلاص
 «ودنانرفناسور : قر هبالشاب ن دامت یراهنا هیحاشاب
 .هد ور «نایدقو هدور قمار هردناتناسور

 «ناپ ولاد ور «سالاپ هد ور «ولباپ ناس «سنوزاق

 «ناپآ ولیاپویر «وقنالب ور «هاماج هدآ ونیتنآ الدور
 « لافردب سوقا ا وق هچاوف « ناوج ناس هد ور
 ور «هتنیساموسود ور « هولاګ رغ «وتسابات هد ور
 ۱۳ رویاسو لتنام امور « هیرالدنات هد
 هدنرلهرآ هرتمولک ۷۰۰ هللا ۰ یرلنانلوا رکذ

  وغ هدیطسو یاقمآ « بولوا هدراوط فاتخ
 ۳۳۱ ندنرظاط روعتنم هلرتامروا تالاغا
 رلیکقفوا شمب شعب هدنرلجما و « ردلو» اهد یراوص

 .ی را هیعلشاب هد كنب رانا نایکو د هلدتعم طبع رحم . شبا



 «هدرووبر «كيتنآ وهت هد ویر : قرهالغاب ¿
 «ه مرآ الدور » هناآ وهآ وقور « هلاقسکم ه

 «وردب ناسور «وفایتاس هد هدناغور ءو وپ و

 ور «نالنازام هد ور «هلناماش ور ساناقالد هو

 1 ولانیس هد ولر « ناقاىلوق هد ور < التسقایب هد < ۱

 «هرونوسور «یفوتاب ور «ونامور «هرو لد وار

 تلا زکلای كنسارج تباهن و نویسنوسآ الد و
 كنب زفروک هنروفیلاقوناناو هدناخاد هقبسکم قرط "
 هنروفیل اق . ردیرل رم ( ودارولوف ( نایکو د هنسا مم ر

 «بولوایرالیس مقاطرب زکلای هسیا كنسهریزج هبش
 . ردقو یر رب 2

 هدرالوچ «بولوا قوچ یرالوک تیهقیسکم
 لکشت هدنرلسوم رومغاب هدنرارب قیصاب دا را هلاب و

 ندیا طالتخا هلزکد قوچ زا بولوا هدا-اوسو

 كوس قوجر هدنکلم و « هقش ندرلةاق اطب و لوک

 :ردبتآ هجورب یرلهعاشاب هک «ردراو رالوک نیردو
 وقسسلاح « وقوقسک+ نالو مدیا
 هرتمولک ٩۰ بولوا هدنراشروهچ ناقآ وشیم و

 كنبرهرظنم هداقآ وشیم «( هلباش ) نالوا یو

 «( وثروق ) و (وراوقچاپ ) نالوا روهشم هلیتفاطل
 ؛بولواهدنعاقترا كاهرتم ۲۰۹ ۰ یسک ا كرلنوب هک

 .ردیواح یرازح اد سز

 سوق دوس رب ییحاوس یهدنزفروک هقیسکم

 قاموق «قللآ لحاوس یءدنجو «بودیا لیکشت
 ردا طالتخا هلزکدو « ردهدتنروص یاقاطب ابو

 زا تب یرلناعلو یوق .ردواح یرالوک قوچ رب

 رحم .ردبیک قوب یرلنایل ید تن ( وقییمأت ) هللا
 اهدو ككوب اهد هسيا یلحاوس یهدیسالطا طع

 « ساما ,غ : قرهءالشاب ندلاعش یرل هعلشاب هک
 هسروفیلاق . ردوقلواقآو , سالب نا « نالتازام

 یخد هدنلحاوس یجراخو ىلخاد ك سهر زج هبش

 نت و a ایل و رلبوق قوچرب
 : هدنجما كزفروڪك روکذ م . رلر دمور

 «نمراق « سوقرام ناس « رورو « هدرآ وغالد

 «وتناسوتریسا «فزوح ناس «زورف هتناس «هنیلاتاق

 | (ذورقارو ) نالوا یرا هلکسا كالشیا كا «بولوا

 | ؛ردراو هدیرلنایلو یوق یلبخرب «بولوا مالغاص

 | لآ

 .رامهرت) هدنبونجو هدنجراخ كزفروك ؛ وبلارس
 ۔ اشیط كنەرٍزج هبش «« نیک جوا» نعي (ساا

VY 

 أ

۱ 
 أ

 س ك م
 یرا هطآ سوردسو هن رغرام هتناس هدهدنسار

 هرونیل و

 ییونج فصل كي هةسكم -- .یباوهو ملقا
 ترف کوا ید ینلاع ته و قددراح ملاقا

 یلتوطرو قاحص كب یساوه هدنلحاوس « هلفلوا

 هدكي هدنلعاوس یزفروک هقیسکم هله  بولوا
 روتسم هلراراق یدمرس نداروا .ردیغآ و یهقبص
 : دلرلغاط

 .رونلوا ا

 هرااوه فاتخم هحرد هحرد داد هنس هر

 ندرلهووا زود یهدلحاوس

 «هیعلقیچ هرلعافترا كالهرتم ز بولب رآ

 . -هرارلا نازمم هک دتک«بولتروق ند لاره ل اص

 هروک کرا هدتناتاسو راععتاو ییدشا یلدت تی

 هرتم كب کیا هداپوروآ ۰ رولیروک ییدشیکد
 لکشمسفتنو تماقا هدنتسوا كلرلغاط نالوا یعافترا

 رلجافآ هجوج ,قاطرب یرکو یرکا یت آ «بولوا
 نالوا هدعافترا و هدهقیسکع « هدلاح ییدشیتب
 هداوهر نایاش هکلئید یگاد راہ هدرلهلاب یلئسو

 اسآ تنچ نیم هلا نوک انوک تاتانو راو
 رویلبنل ول هدا را«

 نازم ردق هلوا نرشت ندطابش هدنرهش وتسکم
 ردق هطابش ندلوا نرشو ۰۲ هللا ۲۰ هرار 1|

 .رونلو هدنرلهرا یراهجرد ۷ هلا ۱۰ یخد

 ۱۰ «بولوا نرس اهد قوح ندزودنوک یراهبنک

 هدلحاس .ردبا فلخت هدنرلهرا یراهجرد ۱۷ هلبا

 كن هرارمل ا نازم نیشیق هدنرهش ( زورفارو ) ناللو

 .رد۲۷ تارنو ۲۵ نزاو ۱۰ یهیطسو هحرد

 ظوفح شعب قاحصیماوه یخد هدنراډتروا تل

 كنساوه هقیسکم . ردراو رلهووا روقجو رم داو

 هب یرغواح ندبیغوط ندزاب هدوا هکر دراو قیص اخرب
 یرلمسوم زوکو راہب «بولیک

 یوم قاقاروق هدرو روماب رب

 .ردیا فداصت هنعسوم زاب یعسوم رومی «بولوا

 هکفل هزات تانابن «بوغاب رومی کیا رب هدطابش
 نوکره ًارابتعا ندسیام و «هضعالقاریب راعثا و
 «بولازآ راروماب هدلوانردت .رالشاب هفمغاب ر ومغاب

 هدلوا.نوناکو ؛رولوا یوم لزوک كا فن هقيسکم
 ینرتقاربا رلجاق | « بووروق تاتار ندقلقاروق

EEEقلا برق هلحاوس و هدلحا وص ماضتنا و  

 روشاب كرک ۰« راقبچ هرلبراقوب «بولوا هدرالم

 نانلو هدعاذترا ا

 هزاب ندشقو هشیق

 ۰ ردیسمالوا



 سك م
 نمک هلماظتنا ردقوا یم وم یافاررق درکو
 e لاش صولا ىلع . زا

 ندزوم قجآ هسفد قوچ «بوشاکریس رارو#اي
 یخو هدعسوم و ًاضو ؛ رافاب رومناب ردق هلولیا

 یرلاب ع-او وا قاقاروق بوغاب روحی زآ كب
eرو ریدنل وه هدنلاح  . Fg eا  

 هدنشمهلکسا, ( زورفارو ) صومایلعو هدناح

 اذه عم ریکح هلن دور هعیص یزاص

 رم لوط «بوبت وط قوح ههثهدم تاعو رلیل رب

 هکوبااح ؛ ردندنحاتن “لج كزساوه هتتسکم یخد

 دلرامغلو ندتفاظن م دع هدایز كا یغد هروک ذم تلع

 هللا هبق رش لحاوس .روملک یرطبا ندنسلوا هدنادیم

 د لاش انکا هدنسهل ام قرش نکا

 بجوم یر هنوط رف ی دش «بوسا راکز ور رب ترس
 لحاوش ۰ رولوا رادم هحگ" ییاوه « هدهسرولوا

 رب ندیونج ابرثکا هسیا هدهیونج و هسرغ
 لکد یهرطاخم هجزکد هک «رسا راک زور
 . ردرضم هتعو قاعص كي

 تم .یلاناوبح و نداعم «یلالوصحمو تان اس ,

 نکنز كا تناد هقیسکم هجنالوصحو 1
 هب هعتقیچ هنیرلغاط كکو كا ندلحاس ۰ ردیرپ
 عبطلاب یخد یلاتاس «هلنغل وا فداصا 9 ردق

 نام «كرهدبا فلخت هلعافترا یتمی هلیفلخم كنساوه
 قاعصوا هدلحاوس

 هدننایم كنارثح لیست قوجرو هداوه ل هقبصو

 رثت ابن لقارا یربا یرا صوصخ هبهراح ملاقا

 صوصخم هرلیفا واو راکعچیلکن ر قالراپ قالرایو
 را هوم ذیذل زمغج هیم هلو ین راما هدزعاسل بولوا

 داراکعچ «كرهدبا لصاح هرظنم رب شح تريح

 رانو .ردبا ريط# ین ریست یاوه نوتب یسوقوق
 هژوم هدب راق و اهد زا رب «یعاونا كرلامرخ هدننایم

 ۰ ردبا ارحا ی

 ندسقرش

 ؛هدهسا

O A عونره 

 | «نوتبز هدرلیراقون اهد «نوهل «لاقترو هرکص
 تكناناروفو یرل>اخآ ماج ت اهن كاو هشوە هرکض

 هلتباف صوصخ ههقیکم هدرالم کیدروس مکح
 راع! برغ قاط رب یینکید یریاو زقاراب كوي

 یلتشک كيو یثماق رکش هدنرر قاصص .روینلو

 مدنب هک | وک عاد راج افآ زوم نالوا كوس كيو

 كڼهقسکم قرهلوا قامتم هنابوبح . ريشیتب هوهق
 1 یراشیمن رادم یجنرب دارلبل هتیسکمو یلوصحم لصا

08 

 . رولوا لصاح ید هدهدراب ةة هدرلب راقو ۱

 ۰ ردلزوک |

 ككا یرب «هرزوا یغیدل-ےالک آ ندنرلمسا هک |

 ی
 س ك م

 و هو هرم ترد چرا یش دماو <« بولوا رص»

  رصم شمشب هدوص .ررو رلپلاق یرا كيو «رول
 . هلوا كيسکا ندنسهرفس نیل هقتیسکم رب یرلیلاق
 ها وصاف هایس عولر یلهناد یراو یدفم تب .زام

 تابوبح رتاسو یادنپ | یخد
 رصم <. ردشفل وا لاخدا ندنف رط ربلابوروآ یخد

 اهد هسیا یادفبو ردق هرلعافترا كاهرن» ۰

 ٩ اد ۹خ رو دی

 ۱۳۳ ا برف هدیز دا قوتیام
 عرز هلتیلک «هد«-رویشیتب ین د چر, .رواوا لصاح
 «هدهسیا دعاسم كب قارب واعو اوه هموزوا . رویغل وا

 شقا عنم ند غ غاب هلیتقو رالوینایسا
 رک هلیق ال رلغاب هد هتیسکم نالا « ندنراف دلوا
 رللوسناب-ا هدیمر دشیتب نوتز . ردشمهمهبدیا

 یر ندنلالقتسا تي هقسکم «هدهسیدرلذغا ن

 8 ا ودشلاغوچ لبخ یالوصح نوتبز
 ۱۳ ۶ ابو سرت «نوتوت توج
 مبانم یلشاب كا كڼهقبسکم رار هللا هوهق و

 «بوقیچ ندهقیسکم 1 تاد هتالق وچو نونو .ردندنتورت

 ندرا( كټزا ) نالوا یسهعدق *یلاما كتکام و

 یرب ندیکسا یغد قوماپ . ردشلباب هلام نوت
 هنیراعافترا هرتم۱ ۰۰۰ «بولوالوصر ریا رب دشیتب

 هنیقهنیق .رولوا لصاح هدنسهلج كرار, نالوا ردق
 . ودقوج ارام هلیسهببط تانان اسو
 الا )زوم « بولوا لئذل كب یرهویم
 ندرلعو زمکیدلم هدیرللاقترو « يک یفیدلوا
 ( هبوعریش ) . ردذبذل اهد و یلوقوق اهد قوچ
 یبهویمسنج ییآ ذیذل كب رونلوا ریست (هفنام) و
 ك هدیرلتارباب و یجاغآ كنسیغکیا ۰ ردراو

 هدایز هرکص ندکدب ناسنا قسیجنر
 . ردو ینیداوا فلت نزکآ هتسردا تدح

 هرت «یجافآ ككا «هتوق یني یزوج ناتسدنه
 «رویللو یجافآ حایسو یافآتوس «یجاغآ یاب

 یی,
 یرکید و ینا هرت یرب « هوم كوبب رب راتوط
 زوم عور یجافآ حایس .ررو هدام رب یک توس

 كج هللزچ تكنرکرب هنس هراره كنکونوک هک « رد
 «پوریتثیف وص رب قولوصو هزات نداروا «هسلوا
 رادم کمک یترارح درلیلو درر زبوص
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 هک ریو میام رب دیلاو «ییاینالاوق هدناجوسفم
 اذهعمو ذیذاو ید غم رباب هاکهریدنوس فرارح
 یو را هتیسکم نوت « ندنشیدلوا زوجوا ك

 هدکدلما قوج ناب .رارریدشیتب هلتماکو «رارجما

 عول رب تكبو .ررو قاشوخرس رب قیشراق هلئدح

 رکید یياب ری دشت نوچفابلا .راربراقیچ هدییسیقار
 ه دان بجا كنرف ۰ ردراو یخد و قوج»

 .ارا هدنماقم تیچ «بولوا یرلیرا كيو یعاونا

 قوچرب ندنرهویم و رارکید هنیدودح ككنیط
 كلا_ع لند هقبسکم : ز رابا تابورش.و تالوکب ام

 لتلک هام ندراهوبم نانلوا جارخا ۵۹«متجم

 یرادقم فاحارخاو ه هنس ند هنسو ؛ررکت ادراو

 3 هتسا رکن اغس صوص ا یل عو هب هتسارک .ردهدةغرآ

 كب هد یراجشا ییشب ر لا هغارجای و و قازوقاصو هنس
 راعا «تال وصح « را هترسکم «لصالا .ردقوح

 یرب ىج ر تاتض را: ورک, هال و ص عو رهو

 هلن ال وصحم عاوتا صو-صخم هب «فاتخم ماقا « بولوا

 ینیدلوا یلالوصحم قوح رب صوصخم هتکاحم ربارب

 وروقبوق ندقلزسوص هدیرلرپ شینکي «هدلاح

 تالوصح عونرهو تدذم اذهم» .ردهدنلاح رالوچ

 هلیق ال هدیرارب نالوادعاسه ردق وا هکمر دشیتب

 نویام ۱۹۰ یغنیدلوا یواح ك کارم « بوفلشیا

 تعارزلباق یردق نویلم ۱۰ ندیضارا عود کی
 .رویناشیا یر هدنوا ق آ كنو «هدلاح یشیدلوا

 | راکاتفچ كوب كب كنيضارا یبس هعاشاب هد كنو
 كعءارز هليسمأوب هدنفرصت تحت كنابنغا هدنلاح
 ندنفشکناق مآ لاحو .ردیسمالوا كلام هبیضارا
 هدننامز یک اح گن هبنایسا و «شلو لمکم لوا

 نالوا شفل وا هرادا نسح .ردق ه هحردرت یخد

 دز وا کا و «ینیسلوا بارخ هللاها دكرلاودح

 فا یاب اق نالوا هتعارز «بولاق مور ندوص

 هڪ هلوا كالام هب یضارا لاها .ردشعا جاننایسعا

 ليم هنداءهم نالوا یلورت رب زغکوت تن هقسکم

 تعارز هدنکام رب «هدهسیا شمرتسوک كامناو

 «ندنفج هيم هلو كج هيب ل كج هباذیا «هکدقا قرت
 « هیلع 0 / نم هديك یرلیا هدشیا رب و هة شل

 رب هدنقح یمیزو هبیاها نام كتيضارا نيماشيا

 س ك م
 بجوم ینسیقرت هرب ندرب فی هقیسکم یذاخما ماظن

 .ردرب دن رب قح هلوا

 یر نیک ز لا فاسد هقیسکم هم داعم

 هبنروفللاق کهدهعمتم كلام ردق هن ره « بولوا
 ندنفشک اب رل دعم قول و شو هیل ارتس وآ هلا

 هدنسوصخ ندعم یلتیق ییا و هتیسکع هرکص

 ناه كل هتی کم «هده سلا شلاق هدهحرد یحچوا

 هدنتسن نوا هدزو هلکز و و شوک هدنفراع ره

 لوصا رک «ندنفب دنا و یرلن دعم نوتل آ قیشیراق

 جارخا هلطااسو و تا لمکم و هرزوا و دی دح

 هنن وااو شموک ك هت مکه «هسلوا قح هنلوا

 یونس هدلاح ی دم . رد زس همش یفج هنارق یار

 قوس او شموک هدنتیف قنارف نونام ۰

 . ردهدقفل وا دز هی هنس ندهنس «هدهسرو,قیح

 جارخا هم یر هدکس ك داهم دوحوم اذه مم

 - رد هدقلاقهدنتل | قار وط را هنیف د ىلتيق كب «بویفل وا

 «رقاب «ربم د هدهقیسکم 4شب نادن تل و شوك

 «یتایشاط «باش «روک «دروکوک «هویج «یالف
 «هدهسرویناو یخد رلن دعم راسو زوط «تفن

 «هدهسیا كريس یرا ص ص .رومنل وا جارخا یزآ ك

 قیچ هنروماچ یجهلولو یثاط جرک . ردا كب
 ریل توا یالوف و « یسه را راراب هاما هاش و

 .ردقوح یخد یعاونا كني ابو یڈآ هل رلشاط هینبا

 فذکلا دعب یهلها تاناوبح تیهقسکم
 «رفیص «نوق نالوا لاخدا ندنف رط رللونای-ا

 «بولوا ترابع ندسانحا راس و زوموط «تاا

 .ردرلشلاف وح هداز كب هل دسح ینرثک كنم رلاع س

 لشتآ و یلتمایط كی « هدهسیا كجوک یرلتآ

 كوي هدنلاح یشحو من هدرلهووا مساو «بولوا
 هدئابلق نکآ ۰ راردبا لیکشت یر روات هلرخ
 انهد هروک هفقوم * بولسنالل وق هدایز اهد رتسا

 تارلو كن س هلها تاناوبح موم : ردیلق نا بط

 هزوم .ردهدنتهگ قنارف نولم 4۰۰ یسهونس

 رایزاچ راس و لیف هدننایم یراهاعسم یهدتس

 ۔ اوي هليو هرلاح قدمت «هدهسر وین و یک

 تب یلارشح و روبط قجنآ « بویلوا رثا ندنان

 هک نیک هد الما هدرللوک . ردعونتم كبو قوح

 یا رل لرب هک« روینلو ناویحر هدنسهرآ قبلاب هللا

 كرالوک هللا كجو نرو یرمرف . رارب قوچ
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 ئ رو صوصخم هراروک هلرازمارد و ضاصو | كنيس عونرب ریقارب ینرلهطروع هنیرزوا یراشماق
 كروچ یکیهطروع قیلاب هطروم و هکر رراو
 ۱ «بولوا هدنکش

یزفروک هی روفیلاق
 E ادم ییخ ه دنا 

 .رونلوا دص و فدص و

 هلان سا .یراعمو ترا عیانص

 ارخانداعم ردق ه«ءناک ءرلتف و نیقب «بولوای رک كپ

 | زرط یغدتاوداو تال آ نالوا مزال هتعارز وهنج
 قج هاب یترلقاطم هنف كرلن و و ؛ دف و هرزوا مدق

 هدرلهنس كوص و «نکیا دوقفم نوتبدپ رهقرباف
 «تاجوسنم «كيلما چاق رب رلشیا هللا وص و رام

 لصا .ردشلچآ یرلهقیراف هرادو نونو «دغاک
 نوا هدنوک ها هيمو قنارف رب هدر هقی راف رلیل رب

 قوح ندرلهقیراف «ندنفی دلرب دشیل اج تءاس شي

 كوص و دژ رلبا هقسکم < هدهس ریا هناوا هدافتسا

 «یشال هنرهقیراف دوجوم ریار, هلتریف یهدرلهنس
 . اعوا « هذلرج اب و « هوس ر كرنىلرب لصا رد

 « بول:ا یرادادعتسا قوح هایمویف و هفلیج

 كرل باوک یجاجماچ هدنرالحم رازابو ؛رلرایوا رلعهر
 ندنروهاچیجهلو دوخای ندنموم لاب یو ینرلمسر
 كنبلاها لصالا  راتاص هنیرابدنک«بوبابینراکیه
 هنایسا «هدهسیا راو یرا.ادمتسا قوج همر انص

 كررانص همدم یغیدناو ا هعکاع «قلود

 طخرب قحهلوا علام «هدرب كج هديا تمدخ هنسړقرت

 هقسکم یرب ندنلالقتسا و نشا ذاخما تکرح

Eزآ قحهشایفوا هلئابقر هدنروص یدح یم  

 .ردشنو تقو

 قوج كي هدرهئس كوص و هنسقرت كفراعم

 ا دلا تیک
 هر وکقازوا كا و كوك دلا_زاکم نالرا شمل وم

 ۔ ىلعو كياموطم و < هدقفل وا ممه ردق هب هراو

 لئاسر صو صخم ه هفاتخم نونفو مولع سوملآ

 ۰ نود هنوک کب یددع تیهوفوم

 ررب یرا یرآ نوجا ثانا و روکذ هدزکم
 « یتککم ميانصرب صوصخ هئنا هللا بتکم لمگ#
 « تعارز « هسیفن میانص «هسدنه «بطع «قوقح

 یرلبتکم برح نف «عیانص «هیکام *برادا ترام

 | تخورف و مج ندنفرط یلاه
 ۱ صوص ای ءو هدلحاوس .ردلوبقم كب «قر هنا وا لکاو

 ۱ هقیسکم

 | لزوک هشرزوا هتخت هلرلتلآ اق تب و زلیصح

 هدینایقرت قاعتم ه هتیتعرا | نفو هرات .ردخمهقنک. |

 «هژهنیک امیرب «هاخدصر رب «هافتک رب لمکو
 صوص ب 2.0 راثآ هدیر و هب هس عیانص یر

 شضرالا ام «نداعم « مردن « هزوم چوا قرهلوا

 یفردنا و ها تادسومراسو یر هناخ هنو# راو

 0007 هقفتم رهاج نالوا هدنمکحتالابا «یک
 «رددوجوم هيل تا.سؤم و هباع راکم فات یخد

 یسهنس ۱۸۸۰ .ردهدکما دیاز هنوک ندنوکو
 یهدزکص هدروک ذم خیر « هروک هنتیتسناتسا

 تالا ۲۲۸ و روکذ ۲۱۳ هدناخاد اط دارتشم

 ثانا ؛ و رو ذ ۰ هلرس هدشرو هشادتا بتاکم

 ۱۸۱۷ ررکذ ۱۲۲۸ هدنالایاو یسهیلاع بتاکم

 ۱۳۳ سهدعرو .همادشا تتاکع كانا
 هدهقیسکم نوت لصاداو «ی.هلام :اک«ثانا ۱۲ و

 for ۲ 2 ؛ ؛پواوادوج وم بت کم ۲

 .هرادا كهرو ؟ دم ام یدردیا ماود دک اش

 .یدروالوا فرص ینارف نویلم ۱۵ ؟ هدنوجس
 یفج هلواشءا فعاضت یددع كرناکم یر ندتفورا

 2205 برع ناکرا ۵4 -ردزمهمش

 رعن و عبط a ارت ندسف رط هيف تته

 a لمکم ^ كبو لصنم ۳ ناناوا

 هومر هتناقرت نالواهیف راعم تا هةسکم ی. هطب رخ

 نالوا شا لکشنت هدنخ رات ۱۸۳۹ ۰ ردهینلع

 هتس«ءفارغج لاوحا تاهقیسکم تعج هیفارفج رب

 هدنرو-ص ننةمو ا رلتمدخ قوج كب راد

 هدهتیسکم Sy هل هبنف رقوم “لاسر ل

 ندیاقلعت هداهم لع ETT هدایز دلا

 یرلبا ردقوا 7 تادا « بوالوا قرت هدرلدف

 . ردهدایز

 لوس هد هتتسکم ی دامو تالوصحم

 هباغ قوح هالاخدا تاجارخا و هنسارحا ترا رب

 نوبام ۰ یالاخ دا یونس رولا بوس هنس اچ

 ۲۳۵ یتاجارخا « هدلاح یغدءهلرا غلاب هفنارف

 هنس رې هلمجو و « بولوا زواع* ېغنارف نویلم
 هلیجارخ تیداعم .ررکقنارف نويل ۱۵۰ هتکام

 دیش: الو رمد و + كح هدیا ور هلی ال تعارز

 اهد قوچ تراب « هسرولوا كچ هلبدبا میم و
 . ینچ هترآ هعفدنرآ نور" كتکام و ىج هدنک یرلبا



O, 1روق «رفاب «یرد «باشخا «ینابلا جافآ  - 

 كرب نوا ًابیرقت هدهنس .ردنوتو و تاناویح «وش
 یسهلج « بودا دش دمآ هنن را هلکسا هتیسکم یک د

 كل هقسکم .ردشماو هدننامیتسا هنالسنوط نویلم ۳ ۲ "

 یس ٩۲ «بولوا هدنددع ٤ یس هر جت نانس

 هدنل وطهرتمولیک ۱۱ ۷۰ یرالوریمد .ردرواو

 .ارو ) هدنزفروکهقیسکم یطخ كوبب كا «بولوا
 هبوتی-کم ندق رط یا هللا اد ندنسهلکسا ( زورق

 ‹ گرهدبابیقعت یرلهلاب كسکوب نداروا و ناقیچ
 هلیطوطخ هممت كلام هلالوصو هب هيل امش دودح ا

 هدنرهتروا كل هتسکم هک« رد ربیک طخ نشلر

 « قرهلاص لوق نوزوا ر یرغوط هیاءث برغ
 طخرب 5 . روشالواهنط وطخ هعمتم كلام هدو

 كلاع ندنسیفرث مق ك4ل امش دودح یخد

 ردق هیولیتلاس « بولوا لخاد ههقیسکم ندهعمتج
 هدنزفروک هسروفیلاق ید طخر . رولوا لصاو

 یرغوط هلام « هلا اد ند ءس ( ساما وغ)

 قاصتلا سک ها طوطخ هعمتج كااع قرهنازوا

 كل هقسكم هدرا هطب رخ نالوا دوحوم . رودیا

 ندنزفروک هقسکم یني كجهدبا طبر یناحاس ییا
 قج هلوایهننم هناحاسیسالطآ طبع رح هد بو الشاب
 روک ذم طح رح هداکو . رویلروک طخرب چه

 .ردکرک هسلوا منام یلوا یلشبنبا كب كنسهلام

 -- . یرابه ذمو ناسلبو تدسنح ؛یسلاها

 « یک ییدلنید هدیرافو « یسیلاها هقیسکم
 هیحلشاب « بواوا ترابع ندنش ۲ ۰:۲۰ 14°

 یی لاروروآ ی٩۱ هدزو : ردوقنم هفزص ۳

 دلوتم ندنوا یلاپوروآ فرد هلژرجامم اپوروا
 ینعی یر صلاخ ی ۲۸ هدزو» ؛لوتاپسا صلاح

 شفل و یرلبح اص كتکاع لواندنفشک تاناقصآ

 هد ی :۳ هدزو .یدالوا كنلاها یا نالوا

 دارللاپوروآ ۰ ردرازام هدروصو تاجرد فلتخم
 شبا تره ًاریخا ۰ بولوا لویناپسا یدیلک مق
 «نایلاتىا «زسنارف قوجر نالرا هدکنا هنس رهو

 رلن وب ۰ هدهسیا راو یغد رایلاپوروآ رئاسو نالآ
 دلرانوا «قرهلواعبان هرلویناپسا هلامز رورم یخد
 یرلبحاص كتكلع لصا . راردروبحم هلوبق یتا

 كل تکام بودیا لک یفن ص ناکداز عور و

 سك م
 نالوایرلحاف کما كتکلع رنالآ هلا قسهرادا

 قرهیعشا راق هلرلیلر هدبولوا دلوتم ندرللوناپسا
 ۰ ردران دیاهظفاح قر هلوا سلاخ یرلتیسنجو ین رالسن

 هلتراقحرظن هلیب هرالویناپسا ندبا ترجه یکی رلنوب
 «قرهیعاصالصا یرلیار,لصا هلرازلمهلهو «قرهقاب
 . رار دغصتم هللا سفتعو رورغوریکرب هداعلاقوف

 هدرلن و یر خش تدسنج نالوایرلهصاخ كرللوسایسا

 کا ندکوک ناه هشرابدنک « كرهدبا فعاضت

 یخدهنیرابقرت یرارورغو رېک وب و ؛ رارفاب هلیرظن
 ندبا لیکشت ییمظعا مق كنیلاها . رویلوا عنام

 كرلبراق لرب هلرلحتاف لویناپسا هنب یغوچ كرازام
 درازلم و هدیرلضعب «بولوا دلوتم ندنطالتخا

 رلیلرب كرل الخ و هلوک یجنز اب و هلرلبراق یرب
 یرازکب كرلنو .ردرادق ادلو ندنجازتما هلرازامو
 هلا لوتایسا یرلایس و رسا هدناجرد فلن

 لونا « هداحیفیدلوا هدن-هرآ یمایس یلاقسآ

 لوا ا هنریدن؟ یدنک و ؛ رر دماکتم هلساسل

 تعارز و ناقشيلاچ لا كتکاع ۰ ررفاب هلرظن

 هلرخا ریبمآ و یسیلاها ناشارغوا هلتراجتو عیانصو
 :هعنلک هرلیلرب . ردرلنوو یسوفن یلساسا تیهتیسکم
 یسل اما لقتسم و ات تنیاروا لوا ندفشک رلنو

 ترابع ندندافحا تیهفلتخ ماوقا نالوا شملو

 قوحر نالوا یبسانم قوح 11 هدنرلتب «بولوا

 ةنم هلاابق قوچ رب موق رهو هسانجا و ماوقا
 یقاط رب كرلن و ..لردماکتم هلناسل ردق ۲۰۰ و

 هلکلربجثر و هلتعارز ۰ بولوا نکشم هدرلبوک
 «بولوا نیشن يخ مولا هدیرلثاط ریو ؛راردلوغشم

 تناقمآ رنو . رارجوک بوئوق هدنلاح تربشع
 «بولوایذح و ر دق یس هع دق *لاما قم راف رط اب

 هلتمنص و تعارز یرادادحا هدنفشک كاش مآ

 « بولا رلودج لمکم هنمرارهن و ؛ ربدیا لوفشم
 نوتلآ وشم کو «رارلشیا یا ندنکیدعش ییضارا
 قحا . یدرارام هدیلاصا و جارخا انس راا دعم

 تح كموق رب كجرک نلنبد ( تتزآ ) تقو وا
 «یک یراقدلریدشیلاچ ههراغنآ «بولوا هدنمک ے
 هنتا آ ظ رب یلتشهد اهد . ین هنیلا كرللوسایسا

 هن « هدلاح یرافدلوا لقتسم نوکوو «شمرک

 ندنتراقح رظن كرلونایسا نانلو بحاص هتکاع



 س ك م
 ا هرهر اما «ندنرلف دم لتر وق ندناماظن زسقح

 رر چه و ؛ شلوا هيلا تمیبط تیءهومغ*و نزحرپ

 هشوکریو یغهروع اهن اغاد «بویلوکیرزوب تقو
 كنم رانی اشاب هد هبصقو زهش .راروسیماکچ ءرانکو
 هردراویر هبلق هدرل هل ص وصخ هنب رل دن؟هدررانک

 .ردهدنروص رب قج هنیحآ یراشیمت تروص هلبرالاحو

 هل | و یمتفچ هدنراکلتفچ كو كرالویناپسا نیکنز

 هلی رلناویح و هدهبلق رب ییللا قرق ره هدیران انلوم

 یراکاسیپ هلبرلتلافس « بودیا ترتیب هدکلرپ
 رب ندنزب ناقسآ یرلپاوتا

 هقاش ریصحرب لربسشینکو ندکاموکرب هلنولاتناپ

 یخد لدن »هت ثاناو قاتو ندهنوفاط تفچرو

۶ ۰ 

 ۰ ردهد هام هحرد

 .ردیرابع ندنککا رص هدی راک «لدزصحررب

 لاصعسا ینرلجایتحا نالوا طیسب هدهچرد و

 ینشیلاچ یترآ :بویغودود يشر, هقشب «هجئدیا
 كپ ریارب هلبا لاح و رامرا چب  .راردیا دع هلضف
 و تواک ذ «بولوا رامدآ نک اسو عیطم

 اچ هعلوا هدنتش تیروبمو «ردلکد قو هدیرل

 هداعلاقراخ یرلت و هدهعرو . رزنکج ندتعشل

 ؛راریلآ هدنوکرب یلوب كلنوک چوا کیا « بولوا

 ینیدلوالو قاولیک زو هدنراهقرا هعفد قوحو

 هژرازلم ران و .راردیا عطف را هفاسم نوزوا «هدلاح

 هدنرلماو «هدتلارآ یرددء هک دتک «قرهشیراق

 یبیلیخر هلهجو ول «بونکو یدارفا كماوقا ضعب

VA 

  كي نوا شب .ردشلوا ععقنم یرلناسلو ضرقنم

 هلراب ریورازام یخدرلنوم «بونلو یخد یلاهایجشز
 . ردهدقلازآ هک دتنک یرلصلاخ + كرهدبآ جوزت

 ؛پولوا ماکتم هلناسل لویناپسا رازلم هلرالویناپسا
 یعرلناسل یدنکه دنرلنب «یخدرلیارب نالوا نکقم

 هراردانشآ یخد بهلونایسا «هدلاح یرلقدناللوق

 هلوشایسا یسیعسرو یوم ناسا تکاع هلهجوو
 .وا سیردت ناسا وب یخد هدیناکم نوت «بولوا

 «روبواهدنالوب تایرشو تام ومطم هناکو ؛رویش

 ین ایتسرخ هبلاها هدننشک ناقیصآ ات رالویناپا

 «گرهرتسوک منو تریغ رب لوس هدکمری دنا لوبق
 .یدرلشعا نابتسرخ یسهلج ناه اریچ او ًاعوط

 «بولوانایتسرخ یخدرلبل رب نالوا نکشم نرب انب
 لوبق یفاناتسرخ هسیا كرباشع نالوا نیدنهیخ

 دافتعا ًالق «بولوا نابتسرخ سا هدیرلندیا
 كياوتق یموص بهذم . ردرلشغا تاش هدنرلءدق

 شم شلردنوک ندهعمت كلام «بولوا یهذم

 .ردرلشعا ناتساورب شاطر كرلدلرب هدرارنویسیم

 -.یراهبصق و رهش « یسهیکام تایسقن
 وص هتفتم ربهاج یر ندنخمراا ۵ هتیسکم

 ٩و تلا ۲ «تموکح ۲۷ «بوئلوا هرادا هدنتر

 هلیسیماسا هک «ردنکرم ندیزکرم ءاضف كرتشم
 : ردیتآ هچورپ یراسوفن رادقمو یراهیعطس ةحاسم

 یسوفت یزکم لاما هرتمولیک بم تموکح

 ( هدنتهج هیلاعش دودح )

 ۸.۳۷۹ ولب زومره ۱۹۱۲۸۱ ۱۹۷۳ )۳ هرون وس

AE“ EE۱۰:۱ اا وهآ وشی# 1۸1  

 ۱۹۰4 ولیتلاس o 1۸ 31 الت وهآ وق
 Ao یرتن وم 41۷ “۴۸۱ نوغاووئ و

 ۱:۷ هروتق و دادوح ۷2۶2 ۲ ۸ ۳ 6 سال ٌوامات

 ۱۰۲۳ هالا Noo ۷ * ۷۳ زورفارو

 ۲۷ ۰۳٩ اتوا ناو ناس ۱۳۰۷۹ ۲ ۰ ۱ وقسابات

 ۱۱ هشیماق ۹71 0۸ YOY هشرماق

 ۷ ۰ ادب رم AN ۷ Ao AYY ناناقو

۳ 



CAN را 

E ANA س ك م 

 یس وفن یز؟سصم لاها هرتمولیک عب ص

 ( هدناحاوس لدتعم طیحم رحم )

 Y0} نوفالوق rot ۱ ء ۷ ۶ ۹

 ۱۳۸۰ هراج الادا وغ ۱۱ ۰۷/۸۸ ۳۹۹
 ۱۹۳۰ ایا وق 9۷۷ ۵:۸

ThE |هر هبلروم ۸5۰۰۵۵  

 NENE وغني سن ااش ۶ ۱۷ ۱ ۷

 ۳۳۵۱ هقایآ وا ۸۸۲ ۹ ۸۸ ۷۱

 V AAY زرت و غالتسل وق ۳۱۳۵۷۸ ۵ ۵ ۹

 ( هدطسو )

 ۶ ۲ ۵ وفلارود ۳۹:۳۹ ۷°
\3Y0 تا ساغت فاز ۶۰۲/۳۰ 10  

 ۳۹ ۹۱۹ سلاف ساوخا ۱۰۳۹۶: ۰:٩۰ * سلف قلا وقا
 1٩ 1۷ یزوتو یول ناس ۰۷۰۸ 11۰۱۰ یزوو یوا ناس
 ۳ ۳۲ وتو و ۱۰:۷ ۸ 7۸۹: وا <
 ۳۳ °74 وراتر وق ۳/۸۳۳۳ ۹7 وراتر وق

 o ۹ هقوشاب ۰۸ ۹ ۳ ۰ وغل ادیه

 FEA هق ولو ۷۳۸۰ ۳۷ ۱۹۹۲ وقیسکم

 ۸۰ ۰۵ هقاوانرئ وق 04۸. oor سولروم

 NY البوب r1 ۵۷٩ التوم
 ۳۸۷ هلاقسن الت 2۳-۱ ۳۸4۸ لاقى

 ۳۳۹ qo وقیسکم ۰۰:۸ ۱۲۰۰  یرتشم ءاضق زکم
 ۰۷۳۷ زایال 6Y ۷ ۱:۳ 5۹۲ یلابا هنروفیلاق یغاشآ
 ۱۳۹۳۳ 9 EE°۸\ ۱ لاا كيت

 *Y.0V\ 140 ۱۹9 ۳ هقیسکم اج
۱ 
 باخت | . ردراو یناتوعبم سلح رب یک نداضعا ۳۳۷ كوس كلا 2 ندوقیسکم نالوا یزک ۱ 1

 ۱۲۰ ۰۰ ۰ و عقاو هدنت ر وهج ون آ وجانآ وغ یرهش
 ( سامادلا سالد نوال ) نالوا عماج یبلامها

 .ردیرازکم تموکح روکذ م هدلودجو ۱
 بس .یسهب رکسع و هیلام *ءوق «یسهرادا لوصا

 «بولوا تموکح رب تر ندهقفتم كلاع هقیسکم

 شغل وا باختنا هلتدم هنس 4 ندنف رط یلاها مومع

 هنس ٤ هنو هدهجرد یجکیا «یروهج سر رب

 یوا اضعا ۲ ندنفرط ساک رم و « هلئ دم

 نایفارب و نداضعا ه ٤ شفلوا باختنا «هرزوا

 رونلوا باتا هلتدم هنس ۲ و هب یرغ وط ندی فوط و

1 

 نوجا راراکبو ۱۸ نوجا رلنالوا لهأتم تح كا
 یقنلوا باخت او «ءرلن الوا شم رب دل وط شاب ۳۱

 ۳ ۰نوجا نابعا سا o> نوجا تسایر هدقح

 شمربدلوط ییشاب ۲۱ نوجما نالو-هیم سام و

 یهرادا روما روهچ سیر .ردصوصخم هرلنالوا
 «بودیا هلاوح هالکو تث ھرب بکر ندرظان یتا آ

 .راتوط لوئسم و «ردبا باطنا یسیدنک قثیه و

 هلتدم هنس ٩ ماکح «بولوا یزبآ هبلدع روما

 "مراد تموکح ره .رونلوا بانا ندنف رط لاها

 سلم صوصخم هندنک «بولوا لقتسم هدنسهیلخاد



 سك م
 . هیلام مک ربو ییئر رب هلیمان لاو «یفاومبم
 فراصهو تادراو .ردراو ىلج تاهظن رب هلیس
 هدنرهدار رالود روسک نوام ۷ ی. بوس

 ندهتناس ٩5 هلبا قنارف ۲ رالود رب « بولوا

 كتءوکح ره هتشب ندهجدوب یوم و . ردنرابع

 عو هد كراون «بواوا یس هج دوب صوصخ هند
 ینادراو هجاشاب .رواوا غلاب هرالود نویلم ۸

 .ریو رثاس «بولوا ترابع ندنسر لو هللا رک
 لهقیسکمره ردنقم هفهشاط حالس .ردزآ كب یرلک

 هنکاس هبلم اع داد هنشا ۰

 ی هلا حالس هدتجاح نيح « بواوا لخاد

 یهدننامز لص .رونلوا ملعت هدرلتفو نیعم «نوجا

 «بول وا کر م نددارفا یلکوک هسیا همتاد رکاسع

 همرادناژو یګوطو یراوسو هدا ربارب هلیطابتحا

 «لارنج ۱۰ قرهلوا

 ندنشاب ۰

 ۶۵ ۰ ۰ « طباض ۳۰۰۰

 . ردنرابع ندرتسا ۳۰۰۰ و تا ۷۰ ۰۰۱ هر

E NEREریلب لب اقیچ رک ع ۵ ۰ . 
 بتکم رب « رکچ بوط ۲ «وزوآ ۲ یساغود

 چاق رب «بولوا ترام ندرواو ه و یمهنیفس
 | بوط 4 «روزا ورق رب «ییهرز رب هلا زویرو
 هب رک .رداشنا تسدرد هدیرواو هلقن یکیاو رکچ

 .ردیکس ذدرش Yo} هلن اطب اضو | صا ۸ قم کیف

 تناقرمآ كنەقيسکم — .یسهینرات لاوحا
 ۱ یتغید-ذل وب لئا هتیدم رب هت دلوا لوا ندنفشک

 هلن رادیعم و یزهیصق تقو وا . كدبا یدلب وس

 وا . یدیا راو یریارب صوصخ هارادهکح
 ندنفشکت ناش آ .ردیقاب موبلا یرات آ ضمب كتيئدم
 .رادرس هینایسا هدنراخمرات ۱۱۸ ۸۱۷ ةر

 ۱۱ ٩ . یدیشعشان هناح اوس هقیسکم یدکی یار ندنرآ

 هلا یک چاقرب و هلیسهقرف لویناپسا رب (زتروق) هد
 كوچ ندنفرط یاها «قرهشانب هناحاس هتیسکم

 .ارو و ؛ شفلوا لوبف هلبراشیاع تبحو هلبرلتمد
 نسح ر هلون « ءهرکص ندناسی- ات ضع) هدزورق

 | لند ( نالتیتسونن ) تقو وا هلا هناتسود لوق

 (اموزتنوم ) نانلو رادمحو ؛شقیکردق هبوقیسکم
 2% ‹ نکیا شمروک لوبق نسح یخد ندنفرط

 ین ایتس رخ هدندفرط رو هلیعم كارک امن ندف رط
 ندنتموکح راکت زا هلسهناراکبصمت رکف قلا رمق
 هت رکسع «قر هو ط فرط كرلنايملوا دونش وخ

۳۸۰ 

  ینیدلوا كلامو ؛ شقا ادب هنواعم ةقرف كوب
 قرهلچ هبلغ هرلیلرب هلتوق هيرا ةطساو رلپوط

 رلیلهقیسکم راه: . یدبا شلبا طبق ییوقیسکم
 (اموزتنوم) هلتعاطا ضرع هرکص ندتمواقم زآ رب
 «هرزوا قفلوا دقت هتنیک لراش یلارق هیناپ-ا
 یراءرامب ۰ هدلاح ییدرو ایاده قوچ رب
 « هلترافو بہ یغراکامام نوت و « مام للف

 تیا مو «قارحا یراهروم-م راس و ییوتیسکم |
 هلیتفص ارسا یخد یرلیل رب ندبا تنوام هنریدنک |

 طبض ًالماک ینیضارا «كرهدیا یسقت هدننیب رلیهایس

 هلبرلقارپوط هدینرابحاص سا «هقشب ندکدشیا
 وا . یدرلشمالغاب هفعاللرق یک كلمو لام ربارب

 یک یلتسوو یونج یاقمآ یخد هتیسکم تقو
 «بوللو هدنمکح یتویدخ )و یلایا رب تاهبایسا
 « هرزوا كغا تراجن هلا هیاپسا زکآاب
 .هقیسکمو ؛قعثان هنن را هلکسا م ا

 هشرباف و كا تراجت هلیسهعبن راتلود هقشب هرلبل
 عونم هلی یعرز تنالوصحم قوچ رب قحو قچآ
 هدنسهاثم ناویح رلیلاقمآ یلرب لصا . یدیا

 نالوادلوتم ندرلیلرب هلرالویناپسا «یبک یغیدلت وط
 تموکح «بونل و هدننلآ تراقحرب كوس یخد رازلم

 .لیدبا لیلذو رقحم هدنرظن
 كلاع هدنئاوا یدالبم رضاح نرف تاب

 یصقچ ندنتلآ یغوردنوس تهرتلکنا فاهعمتحم |

 یاقمآ یسک هنطبض تنویلولان كوب كن هيناپ-او
 یغیدلوا لزازت *یداب هت اکاقسمهیناپسا یکه دی ونج
 - افتسا ندتصرف هدهرص وا یخد ریلهقیسکم «یک |

 رب هدنعسا وفلادیه هد ۱۸۱۰ «بوشیقلاق ههد

 قرقو ؛شقا روهظ ما هدنتساير تح كبهار

  ندخرات وا «بودبا قاحلا هلیسح ماةتنا رب كيب
 لها لرب هلرکسع هینایسا «كلدهنخراا ۱

 ندفدلوم عوقو رلبراحم یلناق قوچ رب هدننیب مایق
 ندنرلنادناموق هیناپسا هدروکذم خبرات « هرکص

 هدنتسا (دیروینا ) بوسنم هنسنچ زام تنقیسکم |
 لک قاملاهمابت لها ربا هبرکسع ئر
 یلالقتسا كنم راتکام «بولک باغ روف بعرد
 لوبق هی هړظعم لود هد ۱۸۱۵ و ؛شعا نا

 داد هنخشرات ۱۳۹ هنایسا زکلا .ردرلشم ر دتا |



E :لئان هلالقتسا هقیسکم نکا  
 موق مادتبا «بویم هلوا لا هدهشیاسا ربارب هلفلوا

 «هدلاح یرلتدسناط روناتکید ی (دیروا)

 ؛شعا درط ندتکاع و طاقسا نده قوج
 هنوشروق بونوط هدنندوع هبهقبسکم هد ۱۸6 و
 هبلخاد نتف ۱0 ندنو . ردرلشمزد

 هبحراخ نود هد ۷ ین یا كيسكا

 هرتاکناو هسنارف «هلکغا لیطعت یایدأت كنبراضناف
 یراکدتا قوس اود و کف ًاقفتم هناپسا و

 یرک ی یار کسع هرتلکاا و هیناپسا ا «هدلاح
 بغ تولوا جرا یک وار

 هنبزوک یفافلتو تابفرص یلتیلک هلیسهیسایس بعل رب
 طب ینکلاع هقبسکم نرتب رر رر ‹«قرەلآ

 كنسو و سنارفیروطاربعا ایرتسوآ هد ۱۸۱6 و

 « هلبا داعقا هنت قاروطاریعا یلالییسقام یردار

 هد رکص ندتمافا هداز زا هلر وص هظفاحم هنس چاقرب

 .هقیسکم «هجمدبا هلخت قکلع هد ۱۸۹۷و ٨٩
 فیکت یک هایلبیسقام « هلمایق ندیکپ رلپل
 تمواقم «بویعا لوبق هیلاراشم «هدلاح یرلکدتا

 - روق «بوئواع نیسیدنک هبراحلایدل «ندنکیدنیا
 هدننرومص هعمتم كلام و ؛ شمزد هوش

 قوج یرغوط هلامش هلبتفو هقیسکم .ردرلشعا نالعا

 هعهتم كالاع یرار ییخ ر < بولوا مساو اهد

 هدننامز قیمبات ۵ هیناپسا .ردشُفل وا طبض ندنفرط
 .یدرلند یخد « هتایسا کد

 یکی —(,Nouveau Mexiqıe |هقسکم

( Naw Mexico, Nuevo M. 

 هتیسکمو هدنتهج ینونج برغ فلهعمتم كلام

 تاایا ۲ ریهاج زونه هدندودح

 اب هک « ردتکاع رب روشالوا هرادا هدننروص

 سازکغ ًاقرش «ودارولوق "الامش <« هلیتلایا هنوزپرآ

 سازک روکذ م هن ید ًابونج ۰ هلبراتبروهج
 هدلاح ینیدلوا دودحم هللدودح هتیسکمو هلیتموکح

 هللا ۱۰۵۲۰ و یلامش ضرع ۳۷٩ هللا ۳

 طوطخو دم ما ذزا نرع لو
 .رویدیا لیکشت عامر, دودحم هلا هضورفم هيقتسم

 «بولوا هرتمولیکع برم ۳۱۷ 4۱۷ ۰ یبهیعطس حاسم
 عبرسکیآ رهب هک «ردنوکسم هلبا لاها ۲ ۲۳

 ی

  Eسا 2۳۱

۱9 ENA a 

 سك م
 ٩۸۰۰ ۰ رویشود یدک یک هتشاب هرتمولک

 هدنتروص تلایا رب قم هب «همتم كلام یرب ندنخرات

 ی زور دوست ماوس ۲ اوم «بونلوا هرادا

 مسق هدق چوا یسضارا . دیس هیصق ) هو هتناس (

 هاا ( ودافاتسا سونال )ید مق :رلسهنلوا

 رلغاط لاق یسطس و مت «ندرلهو وا ععاوو زود

 هونج ندلاعث ندنسهقرا یررب بوسنم هنس هل لس

 تكکرب ییرف مسقو ندرلغاط هرص چاق رب دتع

 یدقرش كا كرلغاط روک ذم . ردنرابع ندرآ باب

 « روتسم هلرلنامروا ییفکیا « هلراعرمو رلتوا
 یدمرس یسگدردو هدنگا رلط ولب اد یدخچوا

 .رونب روک ید د یکرلشاط لک دو روتسم هلراراق
 ترابع ندنشاط تیئارغ هوا یرلهلاب یهدیرغ

 نبرد كپ ك. سک یک راوید فرط کیا «بولوا
 رپ یثحو كي یواح یرهرافم برغو یر, داو

 هدرلارواییجنرب بواوا یروقو زآ یرابنا ردرب

 لدهدنارغوب ر) ناند «یاچ یشدحو» عر (ووارب ویر)
 واوق هدنراءرآ یراهرصرلغاط یلابق یغامربا (هترون

 هدعافترا كل هرم ۰ كر هلک ندناب روهج ودار

 رایداو راط یرغوط هونجو «لوخد هتلابا و
 ناس) و (هماش) ندغاص «هلنا رج ندنجا رزافوو

 ۱۰۰۰ «هرکص ندقدلآ یخد ینرارمن ( هزوج
 هتسکم هل.تروهچ سازک و هدعافترا كلهرتم

 هقیکم گر هدیا جورخ ندتلاا کد دودح

 هدرلهووا که قرش .ردیا باقم یشدودح

 هدرا لباب یهدنف رط برغو هفرش رارهن ندنا نابرح

 هدنتم قرش .راقآ یرغوط هرغ یخد رلن الو

 ندرلغاط یلاق یرب هک«روبقآ رهن یکیآ هعاشاب
 ندنعاقجا كرن ترد چوا شا یرغوط هقرش

 كر هریک هسازک# هنایرج یرغولم هبونج لکغتااب
 «(سوش وب ر) ناکود هنغامرا هدنارغویر روک ذم

 كاکود ه ( رویردیر ) میات «ییدیسیم یرکید و
 (نایدانق) ناف آ یرغوط هقرش هدیلاعت مس هرزوا

 هشنروفیلاق هسیا رانا نیا ندنتهج برغ .ردیرهن
 « بول وا عیات هنغامریا ودارولوف بصنم هنزفروک

 الیح و ودارولوف هلتبل «ناوج ناس : یرلهعاشاب

 - ردزآ كب یروص كرامنا وب نوتب ۰ ردیرارهن

 «ردراو لوکی لزوط جاقرب «بویلوا یرالوک ی تاط
 . رینا۲ زوط یلیخ «هلکْغا رخت یراوص نیزاب هک



 سك م
 .او كه دنارغویر یرلهرومم هعاشاب و یزکرع

 ك( سوة وبر) «بواوا هدرلیداو مبات واو هدنسید

 نالوا روم*“و یعافترا .ردیلاخ نوتب-ب ییداو
 لادم ی.اوه 4 هلا مسح یارئک كن رلنامروا هدنرارب

 ًاردات هرارلا نازنم نزاب «برلوا مالغاص تو

 هحرد ۲۰ ارپ کاو «راتةیج ردق ههجرد ۱

 «هکرد ۲۰ رفصلا تحت ًاردا یغد نیشبق ؛ریرتسوک
 . رونلوب یراقوب ندرفص ابرثک | « بونا ردق

 رروماب یلقاناغص نوکر ه ناه هدسوتسغاو زوع

 .زامروط قوچ هدرب «بوغای راق زا نیشبت . رافا

 . زالوا نوک یک, دم روک تك شاوک یخد نیشیق

 «بودیا طط ییسیتا آ هدزوب كنسيضارا یرلنامروا
 «قاوف یراعثا .ردهدنسهضوح هدنارغوبر هوحاشاب

 هدرلغاع كکویو قادوب شید«زوج«هشيم «دوکس
 درز قوح اهد یرلاع رم . ردیرا,ع ندهراسو ماج

 ۰ ردراو یلوا سنج رب رلسب یا یناناویح «بول

 «زومولع «هدنام یفاب «كيبک یسهیشحو تاناویح
 «تروف ؛ینآ کو زوب «هایس «نالق «هحارق

 «تخاک < یلارحص غاط «یاشواط هطآ «ناشواط

 صوص | یءو ند هغاتخم رو.ط ا اسو باعس

 یاس هلراشوت هرف مسج ناک ندنقح هلس كزوکوا

 .ردنرابع ندهراسو كدروا «زاق «یدنه هدنلاح ۰

 راس هلر اکیس یروس هدنرهووا .زدزآ یلارشح

 قوجچ یراهکرکچ . ردقوچ رلتجناویح یذوم
 یرلضء «بوارا قوح ىە دەم هایم .ردیعادو

 .هشرت ك ااو رابنا رکا تعارز . ر دق ثب

 ناناوا اورا هلراویق نیزترآ ضمب هلرارب یکیدلیب
 قافاروق هدرلفرط راس «بولس هلوا نکم هدرارب

 «فالوب « ردم« یادفب : ینالوصح هیعا شا :رولوامئام

 ق آ یونسی وب «بولوا ترابعندءهراسو هیرآ
 یغاروطو اوه .رولوا غاب هبهرتیلوتکه ۰

 « هدهسلآ خاص هکمردشبت غابو هویمو هزبس عو ره

 ندلیفوب هدلاح ییدعش.ردطرش یساورا كار وط

 زواجن یتیف ینارف ۱۲۰۰۰۰ یعوم هاالوصح
 هکمر دشت تاناویح هلیتمجینرثک كن رلاع س .روینا
 یر و ربغیص « بولوا هداز اهد یدادهتسا

 . ردهدقلافوج هک دتیک یرلن ویق صو مخل ا ىلع و
 هد۱۸۸۰۰نکیا راو نوبق ۲۰ ۰۰۰ هد ۷۰

Ne ETوق ىق : لوا غلاب ا  - 
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 سك م
 زویوا نروسمکح ارث او ندقلقار علتندنطولای 

 كب تکام هج داعم .رداکد قوج ردقوا یرلیغاب

 لتك یرلن دعم نونل آو شموک «بواوا نکاز

 هوقنچ «لوشروق «ریمد «روک « یک یفیدناوب
 هدیرلشاط تنارغو ص سص هلر لا داسا رقاب «هوبح

 طئاسو راسو قرط ی.هلج كرنوب قجآ .ردقوج

 لطعم ردق هتقو نی ندنت ام دارلیشح وو ندننادقف

 ناک لدقرش ۰ ردرلشمالشاب هالا یک « بولاق

 یلعخ لود رمد رب نالوا یمن هیلرغ لحاسو

 يک ییدشا قش ینعف یرف بوک كتکاع ۰

 «هلبا مطق وب یخد طخرب 6 ناک ند هةسكم

 هدنس هتروا و « قش قکلع ردق هلامش یاجنم

 ) لوق رب یرفوط هبرغ ندنسهبصق ( قرکوبلآ
 روم ندنرلرب روم دلا رلطخ وب .رویدبا دیدم
 ۔رویر دنلوب هدطالتخا هلفرط ره قکام ‹كرەديا

 كاو ندندالوا لایوروآ یمطعا مق ثكنسال اها

 یزیلکنا اق مآ یروصت «بولوا یلهقیسکم یغوچ
 لرب ردق كب نوا .ردترابع ندرارجاهم راسو

 روکذ م ۰ ردراو یخد یجنز ردق كب رلیلاقمآ

 رلمدآ زام دلوتم ندرلیلر هليا لویناپسا رلیلهقیسکم
 «رلرویرتسوک دادعتسا زا كپ هندعو قرت «بولوا

 راک:زآ «بولوا لخاد هبهقیسکم ندیکسا رر وڊ
 یدیا لثا هتیئدم رب یا ندنکبدعش هکتار .

 یرلیدنکربارب هلرللرب هلکءا عف قکام رللویناپسا
 كلاع ۰ ردرلشغا هنسهحرد تبشحو اعرذت یخد

 یس یر ندیلهلوا بحاص هتکام یمو

 | لاخدا هتی دم قیرط یتسیل اها زونه «ریارب هاک

 هکمریک هنسهرص هقفتم رهاج ران ویو ؛ شم هم هديا

 .ردشمهمهرتسوک تىل اق

 ا رب نیر | یزفدوکهقیسکم
 ییرغوط اهدو زفروک وہ رب طوب رم هبی۔الطآ
 هدنسیقرشبونج كنيلامش یاقیرمآ ؛بولوا زیکد رب

 هقیسکم ابونج و ابرغ « هدلاح یغیدلوا عتاو

 هەم

 رخ . ردطاحم هللحاوس هعمتج كل م "الاعشو

 كلام و ( ناناقو ) تبقیسکم یمسق رب ندنتهج

 یفیدلوا یلایق هلرهربزج هبش ( هدیرولف ) ثنهعمتجم

 كلارا نالات هدنسهرآ هریزج هبش یکیآ 4 «یک

 من كنس هریک "هر زج هوق ینسيطسو مق یخد



 A تر تم

 اسرق هد 5 1 9

 هلزکد هلیتن۲ ندنرزاغوس هدیرولذو ناتاقوب نالوا

N 0ی و  

 س 2 م
 نالا هدنف رط یکی دراو ما «هلغماړق 3

 دن سو هرتمولیک ۲ ۰ 4

 و . رویدیا طالتخا هللا یسالاطآ طح رحم و

 « هلفلوا زیکد رب یلابق ندفرط ره ناه هلهحو

 لاوس ووینلوا نح.زآ كب نحو ب1
 ماط رب هدنرف رط ثکا ۰ بولوا قاقاطبو یتا

 هلرالبد هلا ندموق ریریآ ندزکد یرالوک لزوط
 یهدنسهرب زج هوق یرهلکسا هعاشاب . ردطاح

 یهدناتاقو : هدناحاوس هةیکم هلا هناواه

 «( هشپماق ) هدنلحاس ییوسنج_ كا ۰( وشیفورب)
 تل هتیسکم « «( نمراق ) کهدنجما كالب د نالوا یمازمه

 ؛( وقییمات) و ( زورقارو ) نالوا ین هلکسا كوس اكا

 یی هللا نوتسولاخ : ید هدنلعاوس هءمتج كلام

 یهدنبرق لحاوس .ردیراهاکسا تسو یو نایلروا
 هقیسکم هت هق شا ندرلهطآ كج وك ز ستیمها و شد

 ناتاوو . ردقو هر زج ر ته هدنلخاد یزفروک

 یلحاوس كلام نوتب هلی--هربزج هبش هدیرولف و

 قع جالوق ۱۰۰ «بولوا غیص كپ زکد هدنبرق

 هرتمولک ۲۰۰ یلقا NE و «نوجما قلو

 هدهقیسکم ینعی یبونج برضزکلاب .ردیا اضتقا قلجآ
 «بولوا نرد لبخ یلحاوس هج وقیماتو زورقارو

 ۱۰۰ . اجا مرک ۱۰ نر
 كا كزفروك . رونلوا فداصت هکانرد جالوق

 یرغوط هلاعشقرش قرهالشاب نداروا للنرد
 هلیسهرب زج هبش ناناقو ىلع نرد كا .رولوا دتع

 هنسهرآ یسهطقن هلاعش دودح یهدلحاس فا هتیسکم

 « بولوا عقاو هدنطسو دارو رب قجهشلوا دیدم

 هلبانابلروا کم -ردراو یتص هرتم ۳۲۷۳۰ هداروا

 لزا هب هرتم ۲۹۵۰ تم AT ی-هربزح هیوق

 ردق هنلحاس كەر زح روک ذم ثاارد و . ردنا

 رەق هنب هدزافو کیا روکذم «هدهسرویدیا ماود
 ناک یرغوط هنلحاوس ابوروآ ۰ ریلکو ایرد
 هبوق یلوق رب كنسیددقآ ( مرتسا فلوغ ) روپشم

 هقبسکم ندنزافو ناتاقو «قرهشالوط ینسهر زج

 ینیدنلوا نظ هلبتقو «هدهدرولوا لخاد هننزفروک

 «كرهلتباندیدنق آ نالوا لصاح ندنرلوص كنهظع
 هدنرولف IE ندقدشالوط یناح اوس هوق رکاب

AY ل 
 راما قوچ رب هنیزفروک هقیسکم .راقبچ ندنزافو

 كلام نوت نام یونس لا كرتو ۰ بولکود
 هلع رپ یبسیسی« ندیا 3 یس »راج هایم هعمتج

 هدنارغور) نارنآ ییسهیلام دود تی هقسلکم

 غاص كروک ذم رهن هدهعمتجم كلام رد ( هترولد

 - هلی هتیسکم هللا رانا قوچ رب رک د هدلنلوصو

 بصنم هزفروک و هدیسهلج كرابنا نیا ندنرل

 ك زفر وكم بطلاب یسلکود كراوص یی اط ردقو .رولوا

 یتسلوایتاط اهد قوچ ندنیوص طبع رح كنبوص
 بجوم یییدنقآرب یرفوط هلزانو ندلخاد و

 «بولوا قوچ یرلقیلاب كنبزفروک هقیسکم .رویلوا
 هطارق ۷ ۰یسهناد .ردبراو لوبقم یغد یرلیجبا
 راقیچ رلیجماا ردق

(Mescklembourg) ( ۰هحنال آ و  
 یه و غروبملکم

 لاعش «بولوا تکام رب ندنسهبل اعش كلام هنالآ

 ندنتهج برغ زکلایو هلبزبکد قیطلاب ندننهج یبرغ
 سا هلبس ه ز اتم هطخ ( بول ) هدهفاسم ر زا

 ندنتمج قرش لامش ی هلیکل ام هیسورب ندرلف رط

 «غرودنارب بونجو ندنتمح قرش بوذج «هنارمو

 توش ید بر «هرووناه ندنف رط یی بونج
 هلا ۵۳ ٩ ۲۵۳ .رددودم و طاح هلکل ام

 ۱۱۳۲۲ ۰۱ هللا ۸۳۱ ٥ و لات ضرع و ۷۲
 هبرط ندقرش « بولوا دتع هدنرهرآ قرش لوط
 هدنروص یطسو کا هبونج ندلاعثو ۲۱۹ یبو

 ۱5۰۹۱ یسهبعطس ةحاسم .ردردق هرتمولیک ۱۰ ۰
 هک « ردیشک 1٩۸ ۳۹ یسیلاها و هرتمولیک عب

 «بوشودیثک ٤۲ یجنآ هنشاب هرتمولیک عبم لهب

 .ردندنرارب قاوکتنم زآ دا | كاال

 کیا یواسم ربغ ةسايسو ةرادا تکلم و

 رب یرهقود لوس «بولوا مقنم هفل هقود كوي
 سلاح لرتشمرب .ردئراع ا یا تلیادناخ

 «هدهسا راو یرازنیع ةکحرب ومو یرابغنم

 « بولوا لقتسم
 هنس هدم تثیه یفلروطارعا هبنالآ هدیسیکیا
 ۱ .راردلخاد

 دون کیا و . نروشا غروبملکم

 فنهروکذ م تکام «بولوا یوس كا كل هقود
 یتوش كاحاس «هلغلوا ترابع ندنسییف مظعا مق

 هلیماع هدهیلخاد ءهرادا یر ره
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 عبم ۱۳ ۲ یسهعطس ام .ردشعا طب
 رج « بولوا یدک ۵۹5۸۸۲ ییلاهاو هرتمولک

 ییلاها .روشود یثک ؛«۰ هنشاب هرتمولیک مب رص

 ۲۰۰۰ زکلاب « پولوآ ناتساور هرزوا تیم

 یسیطارا .ردراو یوسوم ردقوا ریو كل وتف ردق

 زکلای « بولوا ترابع ندهووا رب یاموقو زود

 هونج قرش ندیلامش برف رب ءرص یی
 اله رتم وابک ۲ ۰ یرهرآ .رولوا دم ییفوط

 2 رب ام هوا سرت ها ها
 ال هرم ۷ ۵ یس "| و ۰ تای یسیجرب

 RL هدهووا م-او و .راقيچ ردق هعافترا
 ردق ۲۰۰ هدنسهرآ كرهت در یارک م

 یکه دنتهج قرش بونج یراکویب كا «بونلوب لوک

 - وشا) یکهدنتهج بری هللا ربالپو نیلوک «جیروم

 لوک ( نام ) یهدنتهج قرش .ردیرالوک ( نیر
 هلیکالزوک كنبراراوج «هدهسیا لکد كلوب ردقوا

 كنيدودح ینیف بونج یغامرا هبلا . ردرورشم
 برن نوش كغروبماكم «بودیا لیکشت یمسقرب +

 كرلنوب .رولیکود هغامربا وب یسهراج هایم ییونج
 دلرللوک ابو «ردهدنمکح یرلقاآ كرالوك یغوچ
 کوب و چور هلبا هدلآ : ی را هعاشاب .رک ندنجگا

 یندودح قرش لاعش .ردیرهن هلاشو هدوس مبات

 0 ناقآ ندتروا هلا )چ و ( ندیا لیکشت

 رولوا بصنم هنیزکد قيطلا هدیرارهن ( وو

 هلضف كرالوك که دنتېج قرش یغد یره ( هن)
 هلمجو وب . رریک هب هیناسوب «قرهالپوط هایم
 قلموقوا هدهباسو «بول واقوح ك یس هبراح هام

 هغفلوا لیوحت هرلهلرات تبنم یرلرب قوچرب تار
 كتءارزیاماظن و لاح كنيضارا «هدهسیا دعاسم
 هللا هقود كوس یسهلچ كنيضارا .ردعاام هنسیقرت

 ف را اد ورا یلم هیاکیاز ام
 ندنکام كرلکب ربارب هلقاربوط ردق هب هجناک هتقو

 .یدربلتاصبونل آ ربارب هلکاتفح «قرهلوا دودعم
 ماتخ هلاح و یر ندنخرات ۱۸۲۰ ردق هن ره

 یرلکذلشیاو ؛شاراتروق ندتراسا عارز «بولبرو
 و « هدهسا راشع ازق یقیقح قلوا ثراو هب یضارا

 كنيضارا «بولوارصحم هدالواربکا زکلاب تارو
 « ندشیدلوا دعاسم ماظن بریسقت هدننیب هرو

 روبحم هترعه « هلنطو كرت رلنالوا مور ندناریم
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 ینیدلوا فرصتم یح عارز هدلاح رهو ؛ رارولوا |
 كنسخارا .رزغا تریغو یمس هن رامعا كنيضارا

 «ردنرابع ندراهوبم شمب و هزس هلاهعونتم تایوبح |

 ی ۵ «راپ ی ۸ ۰ هعناب و هلرا ی ۷ هدزو

 یالوصحم حاشا ۰ ردنامروا هدیس ۱۷ «یعح

 . ۰ ردقوچ یزوط و یلدمم روک «یلآ «جرک |
 تآ «زوموط « رینیص « نویق یسهیلها تاناویح |

 ندنوبلم رب یرلنویف «بولوا ترابع ندهراس و

 ار ۰۷۷۳۰۰۰ یررینبص «هداز
 هد یرلیک ۰۸: ۰۰۰ یرریکب ۰

EEEكسکوب یراریکس دم غدار سار » 

 راس و ین «غاب «یغای . رد یاتوق و « كورو

 كب یمیانص ۰ ردتوچ یلاجارخا هیناوبح تالوصحم
 یرلهاکتسدو هقرباف یییخرب اذه عم «بولوا یرک

 GENIE ردق ۰ هدنرلجما « بولوا

 ندنسهلکسا ( ابو ) ین رحم تراجت همش
 ندنونفلاراد کهدنرهش ( نوتسور ) . رویلوا
 باکم ٩ « هدادعا ٦ هدقل هقود كوس و هقشب

 «هرح ۳ «نیللاراد ۲ «هیلامباکم ۳ «هیصوصخ
 كيو یکم زسایدو رغاص ررب «یتکم هییرح رب
 کیا یسهجدو . رد دوجوم هّئادشیا بناکم ردق
 كالما كنهقود كوس یرب «بولوا کر ندهبعش

 . ردترابع ند هفلتخ موسر یرکیدو «ندنسهصاخ

 غلاب هفنارف نویلم ؛ ییخکیا و ۱۸ ) یبجرب
 هقود لوس ینمس رب كیهرادا فراصم « بولوا

 لوصا . ردنا هوس ندننادراو یالما یدنک

 باحصاهلاناکداز زکلای «بولوا تیطورشم یتموکح
 هنالومبم سلم یرلضعب كنسیلاها رارهث و یخارا
 رال وك .ردزاح ینقح قفلوا و كا باختا اضعا

 . راردمورح ندیدم قوقح یک و رلیعفجو
 لوق یجندرد نوا و یجزوقط كانا لآ یرکسع
 «بودیا لیکشتینرواطو یالآ چاق 54 كنراودرا

 روما <« یک یغیدلوا میات ا a موم

 E د هرونلوا هرادا هل رب هدیسهمحراخ

 یربش ( نروشا ) نالوا یسیلاها ۷ س

 لمکمو ییلاها ۰-۲۰۰ هقود كوبا ‹ هده سيا

 ياسو ی. هحناب تاناب « یسهزوم « یسهنافتک

 تماقا هدنسهبصق ( تسولغی ودول ) نالوا یاسر

 هسا یرهش ۰ ردیا ی وب لا. رب
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 نانلو یمهلکسا كوب كلا .رد ( ق وتسوو )و
 ك(وورتسوک )و ۸ ۱ نا ۰۳۰ ۱۷

 رهش 4۰ هدقلهقود كوب لوا ۰ ردراو یسیلاهآ

 «هبصقو ٩ كلتفچو یوک ۲۰۰۰۰ و هیرق كوب
 ی. کلم یعخ لو ریمد چاق رب . رددوحوم ك

 . ردیا

 هسیا ینلهقود دلو -- .جلرتسا غروپمکم
 ششیاب هنسهشوکونجقرش كنبروشا خروپماکم
 بی .ردمورحم ندلحاس «بولوا هدناکش همای ۳

 "الامش « هلبا نیروشا غروملکم ندنتیج لامش
 هللا غروبدنارب یخد ًابونجو ًافرش «هلبا «ینارسوب
 هرتمولیکم برم ۲۹۲۹ یبهیطس ةحاسم .ردطاحم
 علص رب « بولوا یک ۱ ۳ یسلاها و

 یسلاها .رویشود یثک ۲ قجنآ هنشاب هرتمولیک

 یوسوم ه..و كلوتف ۲۰۰ زکلاب هدشايم
 یخد كلوب .ردناتسنورب ًالماک یروصت «بولوا

 «بولوا يک ی كنبروشا غروبملکم قبط یسیضارا
 ةحاسم كنسهلج هک « ردراو یرلاوک قوج رب هن

 غلاب هیهرتهولبک عب رم ۱4۱ یعومب كرل هيىطس
 یغایآ توب .رد ( هسنلو ) یرلکوب كاو ؛رولوا |

 ؛رویکود هتیرهن ( هب) اپ (خابستاوت) نالوا "
 هلا ( لواه) یراثویب كا كنیرباچ رکیدو

 و هجهلها تاناویحو تعارز . رد ( جنکاو) 1

 كنيضارا . ردشلروک قرت یلبخ هدراهنس لوص |

 دن «راچ یس ٦ «هججاب و هلرا ى ۸ هدزو ۱

Eهدنکلع لخاد . ردنامروا هدیس۲۰ ‹  
 ۲۱ ۰۰۰ «ریفص ؟۲ ۵۰۰ َءنوق ۲۰ ۱

 .ودراو یک هد ۰ مه «ریکب ۱۰۰۰۰ «زوموط

 «تاحوسنم كوب اذهعم «بولوا یرلبا كب میانص

 یرهناخابد هلبراهقرباف نونون «وترپسا «ماج «دغاک
 هبیثک ۱۱۰۰۰ هلع نیلشیا هدنرلجما ؛ ردراو

 دوس ۲ « هبصقو ربث .٩ كنکلع . رولوا غلاب

 یسهرادالوصا .ردراو یکاتفجویوک ۰٥٤و هبرق

 ییآ و قجنآ «بولوا ېک یكنبروشا غروپملکم
 غروبملکم نانلوا فیرعمت یر :رددنکص نرهرادا

 ( غروبجار ) یرکید و یملهفود كوس جلرتسا
 هدنیف یادم كن روشا غروبملکم هکهردکاسنرب

 | هدنلخاد تکلع . ردترابع ندر ر كچوک عقاو

 .ردراو بااکم رئاسو نیللاراد ۲ هلبا هبدادعا ۳ ۰

 ا
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 هنتعسو كنتکلم یمهصاخ كالما كنسهقود كوب

 ۱۰. ۳۶:۵ یار . ردهداز ندنکهتوا هلتبسن

 .ردیسهبصق ( جا رتسیلان ) نالوا عماج یییلاها
 هداصقا تخم ) Méquinez ( ۱ مو

 .ونج برغ هرتمولیک ۰۰ كحاف
 ك:غاط (نوغز)و هدنس داو ( نارکفو ) هدنسیب

 مقاو هدعاثترا كاهرتم ۵۰۰و تکا لونج

 ۰۰.۰ dl ۰ یسلاما « بولوا رهش

 هلبرلجافآ نویز رهش ۰ روینلوا نیمخن هدنرهرآ

 «یسهرظنم فطل لغو هدنجما كرباب رب روتسم

 «یرارازاب و یثراچ و دجاسم و عماوج ددعتم
 ددعتم «یران ادیمو هعاب عساو «یرلقاقوس نکا

 یروس «یسهعنصم بنا راس هلراکشوکو یارس
 هروک هنف رعت كنوح توقا .ردراو یسهعلن چاو

ONE 
 فسو روه شم ندنیفل كولم ینرکید « هدلاح
 هملق هدنسهرآ یسکیاو ؛ یدشغا اسا نیفشات نا

 ا ینموس لضا دره نکل . « ید راو
 لوم ندنکولم هرضاح *هلالس « بواوا هرکص
 سیسأتو ؛ ردشقا تمه قوچ هنیرامعا لیعاسا

 موبلا «هدلاح یغیدلوا بارخ «فیرشعماج یکیدتبا
 .ردشفل و یاب تلئاصتا برفم هلتاعفد . ردهاکت راز

 .ردرتاوتم هدینیدلوا یواح یرلهنیزخ لوس كي

 _هکرابم ةطخ زامح تیرعلا ةرزج ۱ 5
 تلناح اس رجا رم نعي كيهدج هدنس

 ضر ۱۲۸۳۰٩ هدنقرش هرتموابح ۰

 رهش رب هدیقرش لوط ۲۷ ۵4 4۵" هلبا یلاعث

 «رارب هلغلوا یواح ینهضرش ةبعك < بولوا ربهش

 (ملص) نلسرلاو ءایبنالا متاخ بانج سار طقسم

 یزکس و بطق كمالسا لا نوتب « ندنغیدلوا

 «لکد تا هبزاجح ةطخ زکلای .ردبرهث سدقم كاو
 كوس لا و یزکم ید كيرعلا ةريزج نوتب
 زجاح رادجرب هدنسهرآ هماهت هلا دج .ردیرهش

TEلع یزافو یی كنلابح زاعح نالوا  

 یناوجو فارطا ردق هنره «هلغلوا عقاو هدنعاقجا

 «هدهسیغو یسهبنابنا هوق «بولوا قاشاطو وروق
 لق « ندنف دلوا عقاو هدهطقنرب انتعم تب هت راجت

 .یدنا رهش رپ روم و ةاکتراح یخد مالسالا

 كرلب رع نوب یخد هدتیلهاج نامز صوصخایع
۳۷۵ 



 ۳ كم

Eهغ رش ۀبمک نالوا شفل وب یب لحو ص  
 وب ىلاها ندنفرطره كبرملا ةرزج  هلتبسانم

 تراج مهد 3 یاغا مه « هلبا عاقجا هرابمرهش

 ۔ ریشدریک یخد هن رهام تحاصفو رمشو ؛ردیا

 ۸۰۰۰۰ یسهئاد «لاما فهم رکم کم .یدز

 كمالسا مام هدعح موم «بولوا هدنرهدار یثک

 ندقدالبوط جاجح تب زوم کیا رب ندنفرط ره
 ننکتعم و راوز یغد هدهراس مساوم « هقشب

 قلخ هدایز رادقم و اماد « ندنهیدلوا كیسکا

 رکید ارض هلا سیبق وبا لج ًافرث ۰ رونلو
 هدیداو رب دتع هونج ندلاعش هدنسهرآ رلفاط

 ندلاعش «بولوا سسّوم هدنکتا كغاط روك ذمو

 یرهناخ . ردردق هرتمولکرب یکاو ۳ یو هونج

 . ردیلتاق تردو چوا « بولوا مفت و ريڪراک

طاحا یفارطاو هفرش ۀبمک .ردشبنکه دیرلقاقوس
 ۱ ه

 کیا «بولوا هدنسهتروا دلرهت مارح دعسم ندیا

 هنبرلهرآ و ؛روینلوب یراهن هورص هلبا افص هدنتهج
 ۱ E كهم ركم کم هک« روینازوا قیرط یعسم

 | بیک .ردطاعهلرلناکد قرط ییا « بولوا یغاقوس

 همزال تالیصفت هدن-هدام « همکا» هدنقح هغ رش

 تجاح هشرارک هداروش « قدنشالوا شلرو

 هقشب ندمارح دصس هدنلخاد رهش . زرویمروک

 «هسردم ٩ ؛دیحسم ٩۷ هلبا فیرث عماج یهرانم 7

 ۲ « یتکم ناسص و هدشر رب « هنافحتک ۷

 «هزاغم ۲۵ «ماج ۲ «طابر ۱٩ «ناخ ٩ «ناتسدب

 هیشچ 5۰ «یسهاج هتسخ ارضا

 ًارخا . ردراو یارخو تاسوم راسو لیبسو

 ترضح ٌهبریخ تاسسوم *لج هدنجراخ ا

 مسج صوصخ هجامح « هرزوا قلوا ندیهاشداپ

 تنم کمکم .ردشفلوا اشنا رلهناخرفاسم لمکمو
 «بولوا تیق ی وص «هلغلوا ناشاط یناوج و فارطا

 ۱ نکا رصعم هنروص جخرهص و وق ندیکسا

 كلن وک چوا هدسز یسهجوز كدیشرا نوراه

 اذه انمو لا هک «ردرلش | هلاسا وصر ندهفاسم

 تناملاراشم قجن آ بولوا قاب هیمان (هدیز نع)
 | «ندنفیدلوا شلک ردق هتافیع «هلکم ها افو یرمع

 * رینالپوط | ناطلس هامورهم یسهعرک كناخ نایلسناللس.ینوناع

 لوب یرهش «كرهدیا لاصیا ههمرکم کم نداروا
 یناوج رثکا تنه رکم ةکم .ردش | ابحا هللا وص
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  «ندننیدلوا طاع هلرلغاط یتاایق راتوط یر روس
 شلجآ وق جواو «شعابق هلا روس یرءرآ زکلاب
 «هدهسیفو رثا ندرلویتو روس هدلاح یکی دم .یدیا
 ینرطره تن««رکم ةکم . ردیاب یرلعسا كراوپق
 راکداب رب رربدک ۲ یبیوب بانج تداعس تفو

 ین بش صوم ا ىلع «بولوا لهم هلبا رادتیت
 ىلع ترضح هللا یمانبتلاسر بانج دلوم هدعشاه

 هدرعما قاقز «یرلت دالو لحم دا نمدنفا ) هضر (

 تماقا تدم لوط كمدنفا ( ملص ) تاءاک رفت

 «یربکلا ةجدخ ةناخدامس یرلتدلوا شمروس

 ( هضر) قیدص رکبابا ترضح هدناباقم توب
 هکرابم لاح قوچ ر راسو یرهاخ كزمدنفا

 عقاو هدنجراخ العلا باب . ردنیلسم هاکنرایز
 ( امضر ) هجدخ ترفح نینمؤلا ما هدناتسرازم
 رب ندا و تبهنمآ بانج یانیتلاسر *ءدلاو هلا

 تنم رکمکم .روینلوت یرلفرش دقم تناوذ قوچ
 تاف رع نالوا ند ح ام وا 4شادقم نکاما

 هلیماع ینراهاک ر ایزو ینسهکرابم لاحم رئاسو انهو

 «ندنفیدلوا دعاسم لع هدقجاروش هنیصو و فیرعت
 نزاب یساوه .زروبحم هافتکا هلرکذ كنس هذرنرب

 مالغاص «ندنشدلوا سبب «هدهسلا قاعص تب

 (رومژر ) هدنموتسفآ .ردفطل تب هسا نیشیقو

 «راتیج ردق ههجرد ۲٩ هرارلا نازبم هلیاسح

 كل همرکمۀکم .رنیا ردق هبهچرد ۱۸ هدینانوناکو
 ندنسا هکم ؛بولوا ییاقلاو امسا رکید قوج رب
 دلبلا «یرقلاما ءاعطب «هکب :یرافورعم كا «هرکص
 .ردهراسو نیمالادلبلا مارا

 تفو ه «بولوا رهشرب دف كب هم رکم ٌهکم

 هنوکرب ځرات راد هننیدنلوا انب ندنفرط رلیکو |
 هضرش هک «هدلاحره .رویمهرو هضخ تامولعم

 «هرکص ندقدنلو نیدحوم هاکهده» رلنامز رب
 «هلغلوا شلدبا لیوحت ههناخب هدرلنابز هعن

 2 تسيل اها برعلا ةر زج نوتب هدننامز تلهاح

 یر ندیکسا « ندنةيدنلوا ذاخحما یوص دبعم

 هب هم رکم کم نوجا ج یاغا ندفرط ره راب رع

 ةررزجو ىسهيعقوم تیمها كرهشو
 هلترایز « هلیتبسانم یسغلوم هدنرلطسو ناه تبرعلا
 زکآاب یسیلاها هکم . یدراردبا یخد تراجت ربارب
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۰ ۱ 
 .ردرلشعا تمه ةن دقت فرص

Eیز؟ص یخد كدتالو زاح  

 «نرق «رانع «فلاط : یغاعس زکم « بواوا

 ل « ةارس , ۱
 تالبصفت هدایز 1 . ردب واح ینرلهیح ات لیلب « قایع تاد :
۱ 

۱ ATR 

 را رحم «بوبعا افتکا هلیشب ر و بلا 0

 شقم و «ردا تراجت یخد هلنعو قارعو ماش 1

 .یدرار دلشیا راناوراک هناهجو هدنروص 1

 ءاسور اماد «بویلوا مبا هرادمکحرب چه یرب 1

 ندیکسا

 هلف ارم e E عولرب عاقجالاب لاها ءابشغا و

 لیعامسا ین هاکو یو مه رج هاک . یدروللوا ا

 تاهن «بودا قوفت هدهکم هرعتسم برع نالوا

 و ؛شمکب هنسهلببق شیرق ندلیعامسا ین تسایو
 .ردشلیا روهظ هدلیبق و نمدنفا ( ملص ( تاک

 هدهمرکمۀکم هنس چوا نوا ثعبلادعب ناشیذ ین
 «هدلعیردلوا لوغشم هلتدوعد «بورویب تماقا "

 هدنشح مارک ٌهباصو هدنرایهانیتلاسر قح تاپ 4

 «هجندیا زواجت ىل ةجرد یسافجو اذا كشيرق
 .روس تره ههرونم ٌهنندم «هلکرت یهمرکم ةکم

 سکملاب بویلوا رفنتمو رازب ندارقلا ما «هدنرافد

 هعرک تایآ قوچرب هدنقح یلئاضف كکرابم رهشوب
 تفالخ زکم مالسالا دعب .ردراو هفرش ثیداحاو
 کم «بولوا دادش هدع و ماش « هفوک « هشیدم

 تفالخ زکرم هدشنامز سابع نا زکاای همرکم
 یاماو نیطالسو افلخ ةفاک اذهمم . رد_شفل و

 .ردرلش | تمه هننییزتو رامعا تاهمررکمهکم مالسا
 هزاعح ةطخو همرکم ٌهکم داد هنخم را ۵

 بصن ندنفرط هبمطاف كولم هدعبو هیسابع ءافلخ

 خیرات « بوسلوا هرادا هلیتفرعم رللمام شفلوا
 ؛شلوا داتعم يصن اصا ًاثرا ندافرش هدروکذ م
 *ه رهاط *هلالس هم زکم هم ترالا یر ندتقو واو

 ماشو 3 اکا رانو «پودیا لسلست هدانرش

 زواب ت اهنو ؛ ؛شفلوب میت هنر رادمکح نم ا اردانو

 مست یائاما « هلبا 2 یرصم ناخ ماس ناطاتس

 «نیم را مداخ»و «مچ «مج قنطلسو ۳۹ « گر هديا

 ید هکم تراما ما «هدنکیدتبا زارحا یناونع

 ىر ندتقو واو ؛ شا قاغلا هب هرن امع تا ود

 هننانیزتو ت تاریمعت كنيمرح هنافع ماظع نیطالس

 « نش ربج « هثک «هرخم «ظاکع «نارهظلارم

 « لخت یداو « شو ؛ ناف 4 کع۶

 «نارخج

 و

TAV ىك م 

 ]° هلروس تعجاص هنسهدام « زاعح» نوجا

 هک
 نایر نب مزلا وبا نیدلا نااص) یک

 رهام E ا ا ییسک الا

 هدنرانک رواخ هدهرزح < بولوا ندءارق و اب دا

 یردب ؛ شغنوط هدنفج هبصق ( نیسک ام ) عقاو
 یسهدلاو «هلغقارب كچ وکی سيدنک «بولوا یجریصح
 هلصوم هجرتبحاص «ندن 1 ردتقم هنسهشاما

 هدنشاب زوقط رگ و ؛ شل طوق هلع لیصحم « هلتحر

 ۳ SAR E یی دلوا یراط یمع هن رازوک نکا

 هداروا « هلالحر هدادغب هدعب «بویمخ زاو ندماود

 ندریهاشم یدال ناو رافصلا نا یخد

 هلصوم نداروا . یدا ش دیک | مدافتسا و ذخا
 ۳ كوس «كر هدیا لاغتشا د هدافا «هلتدوع

 نوجا ترایز تیاهنو ؛ شعارق ترمشو تيص
 NT بقاعتم یتدوع هلصوم ۰ بو د.ڪ هسدق

 ندنتفلاخحر «هدتاور رو ؛ شا تافو هدنخرات

 هاش نالسرآ نیلارون لصوم بحاص «یلالوط
 ندنک ارتشا یهدام .ردشفلوا مع ندنفرط
 روس قوج ینراعشا كتب رملا الملا وبا «یبالوط

 هلج هعطق وش .شمردبا تبع هننراتفک كیواو
 : ردندنراعشا

 ًابلاط نذالا لاسي دبع بابلا ىلع
 بس  كامعت نا ال ابدل هل

 لخاد ریلاک وهق نذا ناک ناق

 بهذي رشلاك وهف الاو كيلع

 ۔وا ندنسارمش نارا ( دم یخ ) ۱ یم

 هزاجح باج « ردیلن اهنصا «بول
 ندکدتا تماقا هدهمرکم ٌهکم تدم رب _هلتع نع

 ههم رکم کم هن هدعبو «تلحر هاتسدنه هاف

 یانالوم .ردشعا تماقاهداروا هنس یمرکی «هلتدوع
 وش «بوزوا هک ول هرظنر هنسیونثم كمور
 .ردندنوا تب ییا

 تسا لک تعم تفرعم لها شیپ
 تسا لبلب لک نآرب لد بحاص عبط

 دوب نيد كرز یتعم فراع

 دوب نيا کرزپ یمهف رک هتکن

 دی ادبع ناطلس ۱ ۱ ح

 هنلبلح دنسم هیمالسا نشم 4ءف د کیا هدنرارود



 1م
 هکم یدنفا لالخ یرد « بولوا ندالع شیک

 هداکراب« * “هدب لوا هدنخ رات ۱۲۳ ۰ ؛نکیآ یسالم

 هتواسرد مرکض ندننافو هل ب ردب و ؛شلک هاند

 «كولسا اب ه اضق قد رام « «كرهدیا ملع لیصحم «هلدورو

 | هروذم ةدمو ماش هد و كالس هد ۷۷۹

 هسو یسطاق لوساتما هد ۱۸ تامو یسضاق

 یرکسهیضاق با مور هد ۱۲۰۰و لواعا آ هنس وا

 ه هیمالسا تفهشملیلح دنسم هد ۱۲۰۲ .یدشلوا

 ندق لاق هدماقم و یآ ی چوا زر رکاب رگ

 میش انا هد ۰ هو ؛شقل وا لزع زر

 ۳ ترد هلا هنس رب هعفد ول «بولوا مالسالا

 ۱۲۰۹ ؛ینبم هنمرهو تخوضش «هر ك ن دنفعشم

 ۳ يا مور « قرهنلوا لزع هدنخشرات
 هدنخشرات ۱۲۱۲ «نکیا هرزوا تماقا هدنسیلاب
 قولخ «مضاوتم «بیداو lb . ردشعا لاحزرا

 «راشاب هحهداس ك «بولوا تاذ رب راک-هانق و

 . یدردنا فرص هناربخو قدصت ینشاعم هلضفو

 رب هیر "هدیصق «یسشاح هیواضس لئاوا

 بت صو یسهبلکلئاسر جاق رب رکید «یحرش لصفم

 :ردندنراعشا *هلج تب وش .ردراو یناود

 دوعص هلابقا قاط لاع رصق رایا نوک رب
 نیسهیاب راندبا نوزفا كتیئبح راس

(Pomponius Méla)— gi gay دلم 

 ندننویفارفج رومشملا كرلنینال کس ۱
 -ارفج لوا هنس ؛۳ ند (مع) یسیع دالیم «بولوا
 مویلا هک «ردشمزاب باتکرب لصف قامتم هبایف

 یهعفا تامولعم هدنقح ےدق یایفارنجو «دوحوم

 .ردشفل وا رنو عبط «بولوا لوبقم «هلفاوا یواح
 :اعع ی نرق توا

 ی ۳ ۱ یاچ الم

 یتاک كنا شاب جیسعو ییحهرک ذن كباشاب ۳

 :ردکنت وا تب وش .یدشفل و

 لد هدیعتر

 لق

 هکیوک ندمشودراو دله-رولوا رک
 هدر مدق اي مایا هلا تسکغ اي

 3 رش لامش تا هبلحس 0
 ی ام

 هبصق رب مکعسم عقاو هدنجبا كیوق رر هدنبغ
 بارشو ییهامدیص « یسیلأاها ٩۰۰۰ « بولوا
 .ردراو یناحارخا یغای نوتیزو

SAA 

 ۳: | درکزالم
 ۱ «مورشرا 7 الات «بولوا اضق رب هدنسیف رش لام

 اف « هل فاس ساات اوج «هلبرات الو ناو افرش

  هیحاتلالا اضت .رددودحم هلیساضف ینالو یخد

 ۳ . پولوا یراج ییهیرف ,۰۰ راد هلیس
 ی ۰ دارن و a هلبا لاها

 یهضرام ییضارا . ردینمرا یروصتو درکو
 یعافترا هرتم ۰ مست «بولوا

 داصهدنتهج لاعش .روبنلو یغاط (ناییس) نالوا

 ینسهراج هایم رثکا «قرهقآ هرض ندقرش یر

 یلیخ ندنرلجا «بولوا یخد ARIS ريلآ

 «یادفب «بولوا تبنم كب یغاربوط . راتیچ زوط
 تاب ویح کو دوخ <«

 شیرحو ی هلطن «هلغاوا هدایز ند هما تاجابتحا

 هطرایک نکا هدناوک ناو ینالومعیک نوسینآ و
 یس هیلهاتاناویح .ردقوچ یرنامروا ءروناوا جارخا

 ندرلن و رادرک «بولواترابع ندنآ و نویق هجلشاب
 ۰ ررردنوک هرلف رط رئاسو هرکب داید رارادقمیلتیلک

 یک راسک اص و یلت «تروف یهبیشحو تاناوبح

 -رونل وا دیص نوګ راتسو «بولوا ترابع ندرلسنج
 ترابع لدن ماکو ءداجس هملشاب هی میانص
 یزکرس ۰ راراپاپ یترلیلقنایاع و یبا كب «بولوا
 كوس هل يقو تو هدنفارطا یسهرق هعلق نالوا

 قوچ رب ردیا تالد هننیدلوا شفلو رهش ر
 رب شالوا هباق هدنرلفرط راس كناضقو رلهبارخ

 .روینل و هقیتع رانا قوچ رب رئاسو رلهرعح قاط
 یکی دلنتسیا هدنفب دقبج ندقاجوا هدنس هب رق (ناکشر)

 نا یکم م هععلاق هدشنوکو قاشمو ریلیسک یک

 .روینلوت یتدعم شاطرب نالوا

 « هرق » هدعدق *ولاری ( 5

 اع دق نر 1 2 ۱ سالم
 هدنسهطخ هنکارت یر : یدیشلوا

 هیطالمیرب - .وص یرج نایکود هنیزفروکهکیشپ
 هکت هدیرب -- .وص هرف ناکود هنارف هدنرف

 .ردب ره تافونم یهدنغاعس

 ۰ ۰ ه داسا وج

 « كجرم ۰ ؛ یراد « هیرآ

 « هدلاح یفیداوا یلناشخدب «بول 0
 ارک شک او هوکشاراد هدازېش «هلتلحر هناتسدنه

r 



 موظنم ۰ یدرلشعا باستنا 0 .العو

 هدنحرات ۱ ۰ ۹ .ردراو یرا آقوجرب رز و

 :ردندنرامشا *لج تب یش .ردشعا لارا

 هدنز لد رازه هدنز لد كيىز دوش

 درکن شور غارچ دص ناوت غارچ كيز

 ناصح نصح رب هدذسە هناتص

 ی ۳ ۱

 كن ( وجالم ) روک ذم هدیراقو «بولوا رول

 -رویلشالک 1 یغیدلوا ینیع
 « هل فلوا (هیطلم) ىح از لب

 [.هلروس هاروا

 هبش هقالم كنرنیج دنه (Malacca) ۱ هّقالم
 هدناحاس یلونح برق كس هر زج ۱

 - وا هدنسللاعش برف هرتمولک ۰ كرو اذنیسو ۳

 q4 1 هلبا یلامش ضرع ی

 هنتلود هرتاکزا رارب هل راراوحو عتاو هدیق رش لوط

 «یسیلاها ۲۰ ۰۰۰ «بولوا هاکساو رهشرپ مبا
 ر ۰ ردراو یتراجت كاشیا یلیخو یهینا لزوک "

 قشم راز هممت کیا هلربن كحوک "

 و < E راس و یزیک:رو
 کا .ردنوکسم هللا یاها برعو یلنیچ «یلالم

 هدنسهقرا هل رمش .ردطاحم هلراهعاب لزوک یراهاخ
 رهش و ۰ رویللو یرانامروا یجاغآ جاس مساو ۲

 «بولوا یهروم# كوس كا كەر زج هبش هلیتقو
 شمرو یخد نمسا یدن؟ ههر زج هبش راوک دم ر

 ريغ هنلوخد كنئافس كوبو غيص كدنايل «نکیآ |
 رواذنیس «بولاق یرک «یلالوط ندنسلوا دعاسم

 : .ردشعا 7 یسهاکسا ۳

 هللا ( یدیل ) یر هفالم یی, ناله

 ا ؛ریفوا ندلحاسو ۳۹ یر ره (غناسک)
 هب یرجاهرتمولیک ۰ ندزکد یتعی_هننرلغاط ریپهاتو

 (نالیبس یرکن) ندفرط ره «بولوا دتم ردق
 ةعاسم . ردطاحم هلسیضارا یسهعمتج تاموکخ ۲

 ٩ ۵ ۰۷۹ ؛بولوا هرتمولکع ب رم ۱٦۰۷ یسهیتص

 چا و زود قرط لحاس . ردنوکسم هلا یلاها
 نوتلآ رادقمرب هدنرلغاط «بولوا یاغاط یرلفرط

 قاع” ك ی-اوه .ردراو یرلندعم. یالق یتیلکو

 «بولوا تبنم ك یار وط . ردمالغاص «هدهسلا

 راسو یزوج دنه «رو «مجنرب «هلک اشیا ہد لزوک 1

 یسیلامش

TAA ۳9 
 - رولوا لصاح رلهویم ذیذل تب هلنارام و تابوبح

 - اھا ۰ رونلو یعاونا كرویط لزوکه ی یرلیوت
 «بولوا بونم هنسنج یلالم یمبر چرا كني

 ندر انچ .ردیګزو برم ؛یلدنه« يلنبچ یروصق

 .ردلسم ینادعام

 Presqu’Ile de ) یلهر رد هبش ۱ 9
Malacca, P. Malaiseده )  

 ر, نوزوا و كو طو م هونج یاهتنم كنىنىچ

 دو ن چ
 همش مسج و  .یسهحاسمو دودح « یعقوم

 ندنرپ ینیچ دنه هدیلامش ضرع ۱۳۹۲۱۳ هریزج
 «قرهنازوا یرفوط هقرش بونج « بولبرآ

 . رولوا دتع ردق هلاعث ضرع ۳

 بف «یزبکد نیچو یزفروک مایس هدنتهج قرش
 یزافو هقالم و یدنه طبع رحم یخد هدنتهج

 هرتاموس هلا هر زج هبش زافو و هک « روینلو

 هدنسهرآلحاس قرش لامش كنس هریبک هر زج

 \4 و هل اسح یثچوا شوق . رودیا قو

 ۱۰ * یکاو هرتم ونک ۷ یی هداز ندهحرد

 اهدو ۰ هدنخزرب ( ارق) نانلو هدیلاعش ضرع

 - ردهرتمولرک ۷ ۰ هدغا شا

 دتع هدنرهرآ یراهجرد ۱۰۲ هللا ٩٩٩ "الوط

 روک ذم یبهریزج هبشیخد نویفارذج شمب .رولوا
 هحاسمهدلاحوا هک« رویدیا رابتعا ندنخزرب (ارق)

 ترابع ندهرتمولیک مب رص ۳۱۱۳۰۰۰ یسهیعتس

 .ردنوکسم هلا لاها نویلم رب ًابرق «بولوا

 — .یلحاوس «یرابناو لابج «یسیعیبط لکش

 هچرلیلاپوروآ یرب ندیکسا یسهریزج هبش هقالم
 هلبق ال یرلذ رط چا مویلا «هدلاح یغیدل وا مولعم

 ر قج۱ یمهیاخاد لاوحا « بویمهنلوا قق

 هدیلامش ضرع ۰

 ك هرړزج هبش وب . روینلس هدهیموم ترو ص
 «بولوایلهضرامو قاغاط هرزوا تموم یسضارا

 یس هی لحاوس كنینچ دنه
 لخاد هنسهرزج هبش هقالم لابح *لسلس ناک

 ريغ ردق هنحوا ر وا كهربزح هبش «هدهسرویلوا

 (ارق) ۰ «سکعلاب ۱ اود هدنروصرت عطقنم

 هونج «لیکتلا دعب ر رب نرد هدنخزر
 هنسدش راق یهرب زج ( غئالاس) ۰ «هلماود ی رغوط

 مناط رب رکید و دع) .رواو ماتخ هدنور ناک ردق

 كرەدىا شالا
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 یخدرلنو «بونازوا یرغوط هبیبرغ بونج لابج
 هرا همش قوج رو ؛رول وا مطقنم هدرر قوج رب

 نوت «قرهلاص رالوف هلوصو غاص و «قرلبربآ
 .رارو ر دنازف هرظنمو لاحر یتاغاط ههر زج هبش

 . هرآ كلابج و .رد (غنآ ول) یبیموم مسا دژ ران وب

 «بولسکو ید ر هو رلغاط درفنم شعب هدنرا

 و . رواق لحم هنسعا دادتماو عسو كراهووا

 ا كيهرب زج هبش یرلک سکوی كا دا رلغاط

 یهورذ كسحوب كلا فلئاروا « بولوا هدنرلرب

 یژکا هد كن رارکید . ردزواع# یهرتم ۰

 كنغوج ندلابح وب . ردهدنرهدار هرتم ۰

 هدرارب کا « بولوا ترابع ندنیارغ یهرتا
 هدب ران دعم یالف هک «ردروتسم هلبس هقبط ساکر نیل اق

 رویم ر وک ران اکر شموس ردقه ره .رونلوب هدنوب

 «یسلوا تسوا تل | هدرارب کا كنیضارا «هدهسیا

 تن هبندعم هایمو یشلوب كرل هراغم قوچر هدرلغاط

 مدع كرلناکرب یعوتو قتیص یقیص كرالزاز هلینرثک
 . روی دیا تلالد هتنادقف

 راط كنءهریزج هبش «بولوا قوچ یراما
 نوزوا كي یرارحم عیطلاب هدنسل امت مش نالوا

 هونج «هدهسا هدنااح لیس یغوچ «ندنغجهیمهلوا
 هد یراېنا«هک تب عسوت یسیضارا «بولنیا یرغوط

 بونج یشاطرب كراو صوصخ اینم «بولازق یو

 رابنا كوو نوزوایییخ «هلنفآ یرغوط هلاعت ايو

 «ردیغامریا ( قار, ) یراکوس كا ۰ رویدیا لصح
 دودح یبهقفتم NEE ( نالیبس یرکث ) هک

 «هلناعس هدنرلهرآ كلابج لسالس یلخاد هدنس هیلاعش

 كحوکقوجریو كوس چوا «قرهقآ یرفوط هونج
 كتموكح نالوا یمانمه .هلبا عج ینرلوص كراهنا
 بوق رب هدسرغ لحاس «كرهدبا قش یتسیضارا

 E ری درایو هل
 هللسلسو هدننونج زا رب كنسهضوح كوب .ردهرتم
 یغامریا ( غئا) هدنس هام قرش ینعی رب وا كلابج

 هدعبو هونج «هدلاحینلداوا كجوک ندنو «یغد

 نيچ ندیقرش لحاس « قرهقآ یرغوط هقرش

 كقارپ روکذ م هبیبرغ لحاس . رولیکود هنیزیکد
 زا ومو تور ال «غئالف «روفنالس «مانرب :هدنبونج

 (روهج) .راراق آ هبرغ ندقرشهرزوا تی و یرارهن

 لحاس كهرب زج هبش «بوقآ یرغوط هونج یره
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 هزفروکینیدنلو كرېش نالوا یمانمه هدنسیونج
 : خو هدنلاعش اغامرا( نا ) روک دم .رولیکود
 .لحاس راها راسو اودنا «لور «ناتالاق «هبیل

 ۱2 قر ابن ۰ یا هیقرع
 یرالم برف هنرلبصتم یاننرپکا « هدهسیا لکد

 نرد و شینک هدهجرد كجهدبا لیکشت جلخ

 . كنغامربا (قارپ) .رریکر یک هرلاروا «ندنفیدلوا
 .ولیک ۱۲۰ ك ( مانرب) و ۲۰۰ ًارابتعا ندنزغآ
 یراوص كراما نوتب .ردلاص هت افسریس یلهرتم

 .روناوا هدافتسا هصءارز «بولیناللوق هدیضارا قس
 كل هرز ج هبش هکر دراو یٰلوکر زکلاب نااش هرک ذ

 هدنتهج قرش ك (رونبا) نالوا یغزرب یمنکیا
 رب «بولوا دتع هیونج ندلاعش ازاوتم هلبا لحاس

 ۰ ردیلوک ( باسهلات ) نالوا یراح یراهطا قوچ
 زاربا رلهریزج هبشو رازفروک كوب یحاوس

 قوچ رب «بولوا یلیتنقیچ یلیننریکی یخ «هداسرویقا
 .ردراو یرلعلخ هدنززع [ كراہنا شک او یرلبوف

 رثکا «بولوا قلآ و زود یلحاوس هرزوا تموم

 كنسهیرف لحاوس . ردروتسم هلرلقلزاس یرالح
 قوج رب هدنسشراق یسلاعت مت صوصخلا يلم

 هبهرتاکذا هدلاعشلا «بوالوب هدرفنمو .هعمتج رازح

 یریازج ) لم هتسهطخ (ميرسات) مبا
 كجوکز سباسح و كورت شب نوا نوا هک «ردراو

  تهریزج هبش هدیونچ اهد .ردبکم ندرلهطآ
 (عنالاس ) هدنجوا كنور رب دتع یرغوط هنونج

 یی هدنفرط جا كوب هلبا هر زجرب كوس هلمسأ

 ربازج قوج رب هدنلخاد زفروک ییدتبا لیکشت

 :هدنبرغ كنسهطخ (روفیل) هدیونج اهد و هریفص
 سادال «هون «هرافنال «ولورت .نونو «راتنال

 اهد .روبنلوب رهطآ كچوک قوچ ربو یریازج
 یهدنسیشراق كالخدم یزافو هقالم و هدیونح

 ( نووتجروج ) و عبات «هرتاکنا ریارب هلم هرق
 هدیونح اهدو ( نان ) نرو یوا ییسهلکسا

 اهدیببخو (غندنید) نانلو هدنسهرادا زلکنا هن

 ۰ رددوحوم یسەدرةنم ربازح (غنولوت) هدیفاشآ

 قچ ربو رب ندهرف هدنبونج یاهتنم كیهرزج هبش
 هلزافوم رب نوزوا هرتمولیک ه۵ و شینک هرتهولک

 هک« روینلوب یبهریزج (رویافنیس) نالوا شلرآ
 یهدیغاشآ اهد .ردروبعم هلیسج رهث یهدنرزوا
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 لحاس . روش وا دع ندنناتلم هراموس «هنلوا

 ندب ونح «بولوا زآ اهد را هطا ۱ یهدنسیشراق كف فو ۳

 «راوآ «کنیت :هدنسیشراق یلحاس روهج قرهالشاپ
aسابا « هلاخرب : هرلاعش اهد ؛ ناموش لیکناع » 

 (غنالاس) تیاهنو مالاتنات لیکار «ناتنیهرب «غنادو -
 هدنسدش راق كنىتنىقىج یکه دن اذح كز هرب زج

 كج رک ق وجر و كوس مان (هیماس) و ( نان ) عقاو

 ۰ .ردترابع ندرلهطآ

 طخ یسهر زج هبش هقالم - .یساوھو ماقا

 كا « بولوا هدضرع رب

 وام هلراخ ۰ نکړیلک مزال قاوا ندرر قاجص
 قرش لامش كرک ؛ هلغفل و هدنسهتروا كرازکد

 رومنایو تبوطر اادیراکز ور ینرغ بونج كرکو
 قجهیلوا منامهراراکز ورو یرلغاطو «ندنکیدمتک

 كنضرع یاوه « ندنیدنلوت هدتیعضو و لاح رب

 اهد هدنلحاوس

 هرارما نازم یخد هدراروا « هدهسیا قاعص

 یعافترا هرتم ۷۵۰ .ردبا زواج یلهجرد ۲ اردا

 ندهجرد ۲۱ هرارجلا نازيم هسیا هدنرارپ نالوا
 نوروچ هلت کت دبوطر یجنآ .زامقیچ یراقو

 رغآ هرزوا تیموم اوه ندنتانفعت وضع داوم

 قیشیل آ هل یساوه تكنبرالحم تاسکوی تح «بولوا
 روغنایو تدورو ترارح .زاماراب هرلیجماس نایلوا

 «ردر, قاصص اماد «بویلوا یرلعوم قلقاروقو
 هسیام ندنا ن رشت اذه عم ؛رافاب رومغاب امتادو

 یییدای روا هدرلبآ وب ؛بوغاب قوح اهد ردق

 .رولوا ردا نوک
 ه.ش هقالم - -یاناوبحو نداعم و تاتا

 ره «بولوا هداز كي یس هتارنا *هوق انس هزب زجل

 بوالشاب رلقا زاس E .ردروتسم هلنائاش فرط

 ناتسدنهو یراهلرات چرب عساو هدنف رط چا دا راز و

 هدیرلب | اهد « ی ر) هعناب هرثم راعت راسو یزوح

 زسنایاپ هدرفرط چا اهدو تامورم مقاطرب کاخ

 شکا كرلنوم هک «روبنا و رلنامرواشمهمروک هطلاپ

 یرباشخا يک ضوتآ «جاس «لادنص یراعثا

 هقراتوک «نیچراد «روفاکو ندرلجافآ رادتیق في

 كج هدیا سام هياوتسا

 .ردلدتعم اهد قوح ند افا

 | ینداعم كرك« هدناف هح راد ندراعشا يک ۱
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 یلابقتسا كتکامرلبلرپ كرکو رایلنیچ ندبا جارخا

 تاقورع درحم یرلحافآ

 و «بوسک هلو رب زسماظن و زساوصا نوچ

 ندنلیبق هعآ هنبرلهرآ كرلجافآ و .رارویدیا فالتاو
 لوخد هنبرلجا «هلنلرام یغد تاتابن لقیشمراص
 یرریس ندرله ك کوب او « بویلوا نکع

 « بولوا یرک كی تعارز . ردنشللد ك

 لوصح ځو نالوا یڈیعل رادم لشاب كن اما

 -هدیا لیاقت هبهیلع تاجایتحا هدنرفرط شب یخد
 هدنراتمج ضڊ نالوا شینک یرهووا . رویم

 «هناتب «نونون «قوماب «یشماق رکش هقشب ندجنرپ
 روفنالس و قارپ .ریا ری دشیت یخد هرئاسو ربو
 هردش وا لاخدا ید یعرز هوهتو یاج هنرلتهج

 هک)ریدشیتب هومق ًاریخا یغد هدنتهج روهج
 لاخدا ًامخا ید یعرز ا . ردشعالهاب
 «نیچراد . ردشمربو لوصحم یبا تب دوو

 هيلقا وا هلنارام رئاس و لیفعج « یزوح دنده

 .رولوا لصاح یخد یعاونا كرلهویم صوصخ
 ندرب ره یسهربزح هبش هقالم همداعم

 هنفرط ره كتکع یتدعم یالق هله «بولوا نیک ز
 «بونلو هدضرا 7 ناه ندعم و . لر

 « هدلاح یی را اقبج هلفرصم و تمه رب یئزح
 هلس كتاوداو تالآو ندننادقف كربأ-ءم و قراع

 ا کا كلب دمش « ندن دم هلوا نکع يلقن

 هلرا هزر نانلوب هدږلر وماچ یکی دری دنبا كرارہن زکااب

 ییآ رب یراکدلشیا هجن رلوصا یدنک دارلیلنجو
 كرلن دعموو رلیلنیچ اذه عم .روینلوا افتکا هلئدعم

 نویلم ۲ ۽ یونس «بودلشیا هلع ۲۰ ۰۰ ۰هدنرب
 هدرارب ضعب ؛ را ر وب دیا جارخا یالت هدنتعف قنارف

 نوتا آ فرص

 رادتیقوب ‹«كرهيغوشود

 .روينلو طواخم هلربهدو نوتا "1 یالق

 ید یراندمم ریمد هدنرلتهح شم و شموک و

 كعاط نانلوا «یسآ ( رفوا) صولا يلع «بوال و

 ًاعدق هغ اط دف ردق وا یرلن دعم ناوتلا

 و نالوا شیک هنمکع هناسفا رک گننوتلآ
 راوک توت یعزر (۱رف )۰ ردنتشلرنو سا

 .ردشفل و یخد یرلن دعم

 ول « بولوا قوچ كي یسهیشحو تاناویح
 شاسو هواحو هرااموس یسهربزح هبش هقالم

 «لف «نادکر ک . ردہا شم هرئازح ی 1۹ دنح و
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 نانلوا ریبعت نوبیج «لالبف «یلآ «یسهدناب ناب

 ؛گبیک« نویم سنج جاق رب «ینج جوا اسانس
 «نیهاش «لاترق شوق هرق یغد یقاعتم هرویط
 .راپو كللزوک نم رلبوئو یالوچ «كيلکک «نولوس

 كرویط روهشم هلیکالزوک كنبراسس ايو هلبفلقال
 هدنرلفرطینلایق كربازجو لحاوس .رونلوب یعاونا

 | رایلنیچ «بونلو هلترئک یسهووب جش الريق ع ول رب
 دراما . ریل ال وط ترک «ندنکیدن ندنفرط

 یعاولا كفيلا هلبا هغابمواپاق و حاسم هدنراوص

 كلا «بولوا قوج یرنالس هدنرنامروا .رونلو

 ندلوا یهئوظ رف هک «ردراو ینج رب ندنراکوم

 مرسانن « ندنفیدلوا زاح ییسهصاخ ها سح

 . ریل هدنک «تولب ریدشیل آ ندنفرط یرابیمک

 . رب یرلنالس راس هک «ردراو هدونج رب رکید

 .ردراو یرلعو لزوک قوچ كب كراكباكو كجو

 - . یرلبهذمو ناسلو تیدنج «یسیلاها
 هتیسنج جاق رب یسیلاها كنسءهرزج هبش هقالم
 وب .ردیسج ییالم ییلک مق «هدهسرا بوسنم

 هب هر زج هبش ايو نانلوا هیعس هلیعسا كب هر زج هبش
 وا ردتنم هدنف رط ره تانک ام موق و نرو قا

 درع ناسل تاع یال كر وو

 تئصو تراجتو ند* هقدلوا یرثکا كرابالمو

 .راردندتم هلمالسا نید «بولوا لوغشم هلتعارزو
 تشحو زونه لئاق ماطر نانلو هدرلغاط زکلا

 هرلبرو نج و ؛ رارزک قالپچ «بولاشاب هدنلاح
 -رلشلوا نالسم امسا هدیرلضعب ندنرلجما «بونیاط
 الا 1 بویلوا یراربخ ندعمالسا لد «هدهس

 . ردرلشم رب دشب راق همالساند هدین را هبلهاج تا داقتعا

 نانلوا ريبعت ( وتیرغث ) هدرلغاط هتشب ندرلن و
 یرلقدلوا شفل و یسیلاها یکسا كا تهی زج هبشو
 «بونل و یخد یدارفا یدحو موق رب نالوا ظولم

 هلرلن و هدرارب ضعب ر رلس الم یشحو زوگكم

 رب هدنتهج لاعش كټ هربزج هبش + رروینلو حوزه
 یدنک رنو « بونلو یخد یاها ییمایس رادقم
 قوچ هلرلمالم « هدهسرلشا هظفاحم ینرلناسل

 ندرلن و .رویلشالک ۲ ندنرلاوسیرلتلوا شمشیراق
 لا وروآ « لدنه «بیع هدر مد و رهث ادعام

 «بونلو یخد رارجام» قوج رب قرهلوا یینیچو

 لیکشت یثلتو میر كنيل اها هدرلرب شب رلیلنیچ هله
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 هليا هلت میانص و یلرثک هدهجرد كر هدیا

 ندیکسا رلب یع .راردلوفشم هلک ایج دعم صوصح | یلع و
 یفوج «هلیتبسانم بهذم لا دشا «هلفلوا شاکی رب

 لزیکتر وب یغوچ دلرایلاب ور وآ  ردراشعبراق هرایبالم
 قحو ؛ ردرلشلوا یک یلرب یغد رلن وب « بولوا
 . ردطولحم هلرنالک ییالم ناسل یراکدلبوس

 نداص تزفک كنکام . یمیانص و تراجم

 «پولوایاعتم هکایجمدعم یمیانص هعلشاب «هلیتبسانم

 یرلکدیک كرلببالم ندکیبا نانلوا باج ندجراخ
 ید هراسو هلسا یک جلف « اژو داف شعب

 «ودهدنلا كرايبالم هلبا رلیلنیچ میانص .رونلوا لاما

 هلبرایکنکاب نیچو یبالم هبیاشاب یغد هيلع تراجت
 « هویم «شموک « نوتلآ « یالت « بوئاوا ارجا

 «یاچ «هفوب" «زونبو «یرد «تیویچ «تارابب
 «یای هرت «یغابو یزوج ناتسدنه «هوهق «رو
 تالاخداو تاجارخا .رونلوا جارخا هراسو هنیجر

 برقت هفنارف رایلم رب یسهونس ترا .یرهلوا
 قرش یاصفا هللا ایوروآ تکام ادعام ندنو .ردیا

 «هلغلوا عقاو هدنسهرآ ایارتسرا و نیچ هللا دنهو
 مبات ههرتلک:ا . ردکاشیا كب هدیتراج تیسنارت

 چافرب هدرلتکاع نانلو هدنس هام تحت او نالوا

 .رونلوا ارجا تابلق هللا لیف «بونلو هداج كوس

 .ردشمالشاب هدهنیدیدع كنبرلطخ لو ریمد ضعب

 هبش هقالم  .یسهیکامو هیفارفج تروسقت
 ندیضوط یسیقرش لاعشیاتنم زکلای كانسهرزح
 تح تنهرتلک:ا یلحم جاق رو كمابس هبیرغوط
 تایوکح ماطر, یرلفرط راس «بولوا هدنسهرادا

 یقاط رب درو . ردعتقنم هیهیمالسا ؟هرفص

 مابس اعا رلیکهدنرلترج یلامث قرشو لامش یی
 كنتموکح زیاکنا یحاقرب ندنررکیدو مبا هنتلود

 «هدهسلا لقتسم هدزوس یر او «هدنسه امج تحت

 :رارونلو هدنتلآ یذوفن زلکاا یمهلج هدنقیقح

 : رارب نالوا بات هب هرتاکن | هب ی رفوط ندب فوط

 روناذنیسو غنانیب هلراتکاع غنیدنند «هقالم «یلسلو
 ؟زدیرهت نولاتنیس یرازد رم « بولوا یرلهریزج
 نالوا لقتسم امسا یلاو ندا تماقا هداروا و

 «قرهربدنل و لیکو ررب هدنناب فی هیعالسا تام رو

 تنام . ردبا هلخادم هنرهیلخاد روما فک

 كولو روهچ یهدیونج یراکوبب لا كنەروك ذم



 لا
 هلبرلتیکاح غنام یهدیقرش لحاس قرهلوا هدنل

 نانلوا هرادا هدشروص تا رو ہد رب یش لحاس 3

 تامر
 تاپ هما تاموکع یهدنسهرب زج همش ا

 یراسوفن رادقمو یرلهیعطس ةحام هلیسیماسا

 ۰ ردس هقفتم تیه عبس

 E یکه دنس هاج تح تنءزاجنا 9

 ۱۱۰ ۳۰ ۷۰ قار

 9. ۰ ۱۳۹۰۰ ر وغنالس

 ۱۳۰۰.۰ ۱۹۰ غن وج وا ینوس

 ۱۷۶۰۰۰۰ ۳: 0 هدنسهباج كهرتلکنا اعم

 ۹۰۷ 1۸ ۱۹۰ ۸۱۷  یسهریزج هبش هقالم اعج

 ره ندهروکذم دات ایو قسم تاموکح
 «هدهسیا زاح یناونع هبصق او رہش یزکم كنبرب

 ندراهبلث روتسم هلنامصو ندشماق یرکا داران و .

 یکیا رب هلبرلقانوف كرلکاح زکلای ۰ بولوا بکر
 قجآ . رزکب هنراهنخ هبصق یرهناخ رچوا

 رهناخ ریکراک هدرارهش نانلو هدنلا در ازلکزا

 یرومعم كلا هدكرلنوب «بولیروک راقاقوس مظتنمو
 ۰ ردرو انتی

 نروس تموکح هدرصم بس .یسهیخشرات لاوحا ۰۰

۳۹۳ 

 سوفنرادقم هرتموایکع برع تموکح 3

 ( تاموکح مات هنتلود مایس ۰۱ )

 9.۰ 66 ۰ هروفنسمم روغیل
 ۳۰ ۰ ۹۳: هدک

 ۳. ۱۳۹۰۰ یانای

 ۲۰ ۱۸۳۰ تاک

 .o of\ 0٠ ناماک عم ونافن رګ

 ۱۳۰۰۰ ۹٩ ۹۷ ۰ تاموکخ عنات همایس اعچ

 ) هلةتسم تاموکع ۹ (

 0 :o0 0 ۰ غناه

 ۱۰۰ .oo Ye VT روهج

 Pe cee °01۸ عبس ةقفتم تاموکح

 ۱۸:۰۰ 2۱۰۰۰ هلقتسم تاموکع ًاعج

 (رر بات هب هرتاکز | ۰۳)

 ۱۳۹۳۸ ۸۰ روپاقنیس
 ۹۰ ۱ VY غنانیپ
 ۹۷ ۱ 2۷۸ لسلو
 ۹۳۰۷۹ \ 1Y هقالم
 ۲ .o0 عدد

 YF 3۸۹ ۳۲ یاکلتسم هرتلکنا ًاعج

e 
 راجت ضعب هدنرانامز رلباامور و رلیلهنودک ام
 هنسهربزج هبش هقالم هدیدنه طيح رحم نیحایسو

 «یسهر زج هبش نو » ههر زج هبش ول «بودکردق

 تامولعم هنوت رب هدنقح «هدهسیا راشمرو ییعات

 ندبرجه نرق یجنکیا ات رلب رع ۰ یدراشمهمرو
 هترام یارحا « كرهدیا دش دمآ هش رمش هقالم

 بوشلر رب مع هدرلاروا ندةفو وا و ؛ شمالشاب

 كيرع نویفارفج نکآ .ردرلشقا رشن یمالسا نبد
 9 ی م بت تامولعم یراکدرو هدناب و

 یبنکیا نوا «هروک هنیرتیاور یدنک رلیالم
 ۱ ندهرتاموس هدیدالبم

 «بودیا طبض یتربش هقالم هد ۱ ۱ رلبلزیکروت

 - یدرل شل ۲ ندرلیلزک:روب رایلک الف ۱
 هلرارب ضعب تاهرااموس ی هقالم هرتلکدا هد ٤

 روهج یخد یرواننیس یک ییدتا هژد ایم

 هبش هقالم هلیحو وو ؛ شا ههرابم قدر

 قلوا لقتسم کاح 2 «بولیقوص 0

(Détr. de Malacca) Ke étr. de Malacca 

 E هدنونج تناسآ ۱ یداغوب هقالم

 هل شهر زج هبش هقالم نالوا طول م هب نچ

 «بولوا زافو 11 ا یمهر زج هراموس

 نیچ قلم هریک طيح رحم هللا یدده طیح رح
 ضرع ۵۲ .ردطالتخا قیرط رب دنس درا یزکد

 « بولالشب ند فرط تسوا زار كنطخ ىلاعش

 EN a هدنجراخ كنسهر زج رو اخنیس

 «بولوا هرتمولیک ۷۷۸ یو .رولوا یهتنم هدیلاعش

 یرهبش هنالمو ۷ یمظعا ضرع هدنسدل ام ًادیم

 .ردهدنک | هرتمولک ۵ یرب راط كلا یهدنکوا

 قوجر هلرلهطآ مقام رب هدنسیقرش بونج یاهتنم
 روافنیس یاشیا كا كرلنوب « بولبرآ هرللوق

 یرضوط هقرش هدنسهرآ یرازج ( ور ) هلیسهربزج
 .ردفورعم کد یزاغو روم اننیس هک« ردسانازوا

 نع «بولوا ندنسارعش ناتسدنه

 هدونهکل «مدلاح ینپدلوا لیاهدلصا ۱ لالم
 قلرادحوف هدنتمعم )وداع ا كا باو

 .ردشعا ت تافو هدنشاب جد و ي ه دنتم دجح

 لالم یس درادوت را ندید ین

 ار لالم امرقب داشو لاج اغ



۱ 

 . ردیلناشاک یر, «بولوا ىدا ۱ لالم
 : ردکنوا تب وش

 یناکدنز تایح مجرف رضخ یا هدم

 یاکدنز بآو وت شلاتسآ داخو نم

 | لصانع ( یزاریش دروخریم ) یرکید -
 ۰ شم وط هدراوزبس « بولوا لدشاداس اراخ

 : ردکن وا تب وش .ردشغا تأعن هدزاررشو

 دش نوخ نم نورد یالموت "لنز
 نکم زاص هنارت نیا ادخ یارب رکد

gaa /) ۵ 1اس «  

 ست 2 3 بت
 مسقنم كن ریازج ریبک طبع

 واج و تنهروک ذم ریازج « بولوا یرب

 - ورقیم الاعش «هلغلوا ترابع ندنرلن الوب هدنتهح

 ءایسن
 یی ایسنالم .رددودحم هلرلوص یریازح همالم

 ریازح یکهدنفارطا كبو هلیس هریبک *هرب زج هتک

 «زورق هتناس «نومولاس «هیناتبرب کیو ندهریفص

 ام
 كنسل اها رثک | هنک کی . ردنرابع ندنسهعمتم
 اضتقا قلوا دودعم ندایسنالم ًارابتعا هنسنج

 ندنریازج ائالم یو نویفارغج شیب «هدهسردیا
 یسهعمتجم ریازج یجف كاذک ٠ راروبديا دع
 زس هنیک یی ۰ ردراو رلتدیا قاما هیابسنیلوم
 ۱ ۵ ۵ یس هیس 4 ات كنرازج ایست اله

 ٩۵۳۸۱۱ E راز هلا هنک یو

 کک کیا و ۷۱۱۷ 2۰۰ هدردق ر « بولوا

 .ردنوکسم هللا یلاها ۱۱۱۷ ۰۰ هدریدقت
 نارآ ندنرلتهج راس كنابنابقوا یلایسنالم

 ایسنورقیم «بولوا کار و یسنج كنسیلاها "ی
 « هدلاح یرلقدلوا ضاس ات دام یسل اها ایسنبا وی و

 هدهحرد كج هلند یرابجمز ایلارتسوآ هلبتقو رلنو

 هدهاس نوتبسب یک .رلیجنز اذه عم . راردرعسا

 (وا) هلیتفو .ردهدایز یراکارمسا ز ۳ «بولوا

 نوک و ب «هدهسراشفلوا هیسآ یغد (وترفن) و
 هصوصخ سنجر نانلو هد هنیک ز کا یا واپ

 رب رکید نانلوب هدنربازج هنیپیاف یغد وتېرغنو
 هلک د رایلاسنالم هرلنو «قرهنللوا رصح هسنج

 | ندمق چوا یفیدلوا

<۳٤ 

 رویناوا افتکا | كنيذک ىکا ندنسارعش نارا .

 2: ا

 الم

 كرغب مون "ةقیقح رلیلایسنالم
 یراکار «بولوا سنحرب رونلوب هدنسالفس *کرد
 یراقانآ و لا «هتروا یرلبوم «رعسا ویق لئام هب یوتب ز
 یرازوک « هجا تب یرلتاج و لوقو داوس كب ۱

 قیصاب یرلنورب «بیرق هنر رب و روقج «كچوك |
 یرلجاص «نیلاق یرلقادوط دوس یرازغآ «یلکاو
 هروروط هموک هعوک هدنرلتاب و قجروبق هدایز

 قوچ یلدب كن او لئام هبهقرآ و راط یرلنلآ
 زآ هدنرانیب «هروک هربازج یرلقدنلوم . ردیللبق

 تیموم اساسا «هداسراذمشراق یخد هلرادالمو |

 هده س هاما *یاما هدنالز کیو هلارتهوآ ق

 ملکتمهلرلن اسا قوچرب .ردنونظم یرلقدلوا سنجرب
 تادامو قالخا دلرکو هجمماسل دل 6و4 7 تر ۳

 یفیدنلوم تبسانم و طاترا هدنرانب هجناداقتعاو E یخد ابرغ ءایلارتسوا ابونج «ایسنیلوب اقرش
 نروک لوا دا ینرلبدنک ردق ه ره .ردرهاظ

 یشحو كپ ینرلیدنک یسیضهب ندنرلحایس اپوروآ
 كرا هراجب یغد رایلاپوروآ وا « هدهسراشهرتسوک
 ییرایدن؟ «ندنرلکدعا ارجا رلکایشحو زا هدنقح

 هدنرلقح هسفو. .ردرلشغا روب هتالماعم هنایشحو

 ردق وا «هدلاح ینیدنلوا هلماسم هلتعالم و قفر

 ردق رایلابسنیلو تح .رولبروک یراندلوا یثحو
 هدقوج «بولوا برج یرلقدلوا هیفسو زسرخ
 هننرلاح و . ردرلمدآ لمضم هتقشم و ناقتشیلاح

 رب لوصا یی هلنارتنوق یرلیدنک رلاپوروآ ؛ء انب
 یرلق دجآ هدنرلت اکتسم «قرلآ هلآ تراشا عو أ

 .راررب دشیلاچ ؛كرهدبا قوس هورکه و رک هراکاتفح
 شمب هنبرالب زکلاب ؛بوزک قالب نام یراککرا
 قاشوقرپ یرلفدباب ندنفایلا یغوبق جافآ و ندرلتوا

 هما ر ردق كجهدبا تروع رتس اکو و «رالغاب
 یک یاتسیف ردق هزید ندلب یرلب راق . رراصآ
 « بوریو تیمها قوچ هسوس قجنآ . رک

 - زود كولب كولب یک یفامروا لاچ رب ینرچاص أ

 «یوف «هقلح هنرلفادوطو نورب و قالوق «لرتت

 ندهراسو قجو «راراقوص راش یکه راسو یک

 رارالغای یغرلندب « رارالفاب رادنبوزابو رلقلنادرک
 یرانکسم .راردیا میسوت هل هریثک ةفلتخم لاکشاو

 لاج یرانایو قسوا «بولوا ترابع ندش زاق ترد

 . شیلاپسنیلوت هدرارب شعب «بولوا یرلقرف قوچ



 كرل هباق ول هدهنیک و رولوا شال هلقاربان :

 یرلکوی ردق كجهديا هطاحا ییهلییق رب نوتب
 اکو تح «بوشایفوا هلتعارز رادقم ر .ردراو

 . ردیورص هدینیدلوا یرلیم,یط دادهتسا قوچ ۱

 شالوا «بولوا یرلشیعت رادم هعلشاب هد لیتا
 ىرلقاق صوصخ هنن راب دنک ترابع ندک راک 8

 .ردرللکد رهام ردق رللایسنیو هدکايعک .ردراو ۳
 كيثو جافآو كلموچ قانچو یسد ندقاروط
 هلسا رئاسو یغراغ «قوا «یاب ندنشاط قاقاجو

 یتالیصفت كنىراداقتعا ۰ ردراو یرلتراهم هدهعای
 حاوراو هرلبر و نج هدلاحره «هدهسیا لکد مولعم

 رب یرلهزانج «بولوا مولعم یرلقدنانیا هناوما

 ینریناحور نیا ۰ راردبا نفد هلرانیآ قوچ
 یرلبهار هجمرآ «بودیا ارجا یراسژور ابقکا

 یدنک كنلیبق ره «بولوا مسقنم هلابق .ردقو
 هدلادحو برح هدنرانب ای۱ و ؛ردراو یر
 هدیراکدب ىلا ناسنا هلیتقو كنیراضمب . رارونلو

 ۰ رد وص

 رادم هلا اوتسا طخ یسهلج كربازج و
 . وذح فصل كضرا هبرک قرهلوا مدنسهزآ یزح

 هرزوا تیمو «هلفذل وب هدن-هراح ملاقا كنسي

 قاعتم هبرا-و یضارا لاوحا .ردقاعص یرلاوه

 .ردشلرو تالیصفت هدنص و صخ منا كاطرب ره

 هیایسنالم هدرنامز كوص ول یرلتلود اب وروآ

 یو «طبض یاهنوداق یی هسشارف «بولوا لغاد
 ؛ شقا نیمأت نوجا لابقتسا هد ینربازج هدیربه
 ینونج قرش كن هنیک کیو ینرازج یعف هرتاکناو

 كنهنبكى ك ندیکسا كنف .ردشلیا كالتس| نمت

 یخد یتاود اینا لآ تبان .ردکآام هنسیرغ فص
 نوهولاسو هبناترب یک هلیمسف قرش لاعش كڼهنیک یکی
 ناکارتسم عیسوف ندتهحوا «بولوا 9 هن رازح

 یرارویسم كلوتتو ناتسلور ۰ ردهدکعا

 هسیا هدقعشیلاچ هکعا نابتسرخ یتسیلاها ایسئالم
 «بودیا لاصعسا ۹3 زا ك ردق هب ی دوش «هدرا

 یخ د رلن دیا EL تروص ندنرلیما قتح

 هثیش یتناخ ره .رلرویمهک زاو ندنراداقتعا 2

 اقوم اکوا «هسریلیریو یان (وبات) ندفرط یرپ
 تمرحو تدابع ردق هب هعتنل وا فد ندنتسوا مان وو

AOR 0 
 یراب هدرللنالم .للارتسوآ |
 .ردتدام ر

۶ ( (s11ها)2 2 2 الم هلبونج یاهتنم كنایسآ  

 یدنهو ریبک طع رحمو هدنربازج
 « بولوا تمارب 0 رشتنم ه دنس ه دەل رازج

 رب هجرآ رخت ج ندنفرط رشب یالع ضمب

 صوصخ هنیرابددنک 5 هققح .رد- هل وا دع فرع

 هدندنع نیققح ضعإ ق١ «بولوا یرلاوسو كر

 لصح ندنحازتماو طالتخا دار ودنه هلق رع لوغم

 كنينیچ دنه یرایاصا نطو كرايبالم
 «هراموس نداروا « بولوا یتهج قرش بونج
 هدعبو هرئازج یهدراوج وا راسو وگنرو «هواج
 هنر هطا هزومروف « هنسدف و هنس هر زح هبش هقالم

 ا را

 هننونج و قرش یاهتنم كلدتعم طع رح اتو

 هودرلشلاب ردق هنس هر, زج راقسغادمو

 «یلزکبرمسا قارتبراص «لیوب هج هصیقرلیالم
 «یلقانب قیقیچ «یلفادوط هبتلاق «یینورب قیصاب
 رام ذآ یلجاص كيدو قوح «یللاقص هايس و كريس

 - یلعو هتیندمو عیانص «سلوم 2 كي «بولوا

 .رد رامدآ دعتسم هلیسهدایز هکلیحک صوص ا

 ناصروق جوةروق تی ینرایدنک رابلاپوروآ شم
 « هدهسراشقساا كمرتسوک هدننروص رادغ و

 هک « ردتبث هلداهش كرامدآ شماشاب هدنراجما

 رامدآ عیطعلا نيلو كزا هدهجرد تاهن یرابدنک

 .روک لثلا هللاقم هنر هلماعم نسح قع آ «بولوا

 هنرامف ترع و تیشح عبطلا « تقو یراکدم

 « ندنراقدلوا ید روسح كم میط « بونق و ط

 تالا ین راقدلوا ردتقم ا ین راب دنک

 . راردا

 نیدتم هلشد رب صوصخ هنرابدنک ًاعدق

 .راب دیا دقتعم هحاورا جاتو هراب رو نج «بولوا

 وا مویلا یرانالاق هدنلاح یخحو هدراغا-ط ضعب

 . رروبنلو هدداتتعا

 كرلیالم یهذم (ادوب) ندییدنرس هرکص اهدو
 «نکیآ هدنتح یهذم ادو .یدشغا ذوفت هنجما

 تکوشو كوس ماطر هدر ازح ضعب او هدهواح

 ( اهار ) ندناتسدنه همدم

 . یدیشغا لکشت یراتلود ییالم كلام ههوکشو |

 نید هنا كراببالم یفوب رحم برع یرب ندیکسا |
 یجنزوقط «هدلاح یراندلوا شا لاخدا یالسا



 ۱ ل م

 هراس نادا مالسا ند هدنطساوا یره نرق

 هدریازج راسو هواجو هرتاموس « قرهلاچ هبلغ
 ادو و ؛شعا روهظ هیالسا لود لئوت و كوس

 «بوایکچ هنرطررب راموق قفوا شمب نالاق هدشد

 هنن راب دن؟ كمالسا ند هسارا-الم نالوا نالسم

 اب. رح « هلا هدیدح ترغو قوش ییدرو

 یناحاوس نوتب كنهریبک ریازج «قرلای هدف رط ره
 هراغاطو ؛شعا طض ینرارب نارمعو عرذ لباقو

 هتي ناو مالسا *هرئاد اردت یخدیرایشح و نایکچ

 ربازج راسالم هدنراراشتنا و .ردرلشمالشاب ها[
 «قرهشیراق هلا هفلتخمسانجا یراقدلو هدهروک ذم

 راروینلوم مقنم هماوقا قوچ رب « هدلاح یکیدعش
 هلف الخ | عو رو ماکتم هلناسل رب یسهلج «هدهسیا

 نالوا شلاق هدنبهذم ادو زکااب ۰ رلردقلفحم

 صوصخ طخرب دام نددنه یرل هغ اطر یزج

 ینراناسل یسهلج دراشالم راس «بودیا لامعتسا

 لعکم هدنراناسلو ؛رارودبا ر رحت هللا ینرع طخ

 یرلهیدا و هیات بک یلیخ رب و یرلنایبدا
 یرا هموظنمهل رارعش هدزرطر, ص وصخ هنب راب دنکو
 یرانالسمناتسدنه زونه هجماعوبطم قج1 .ردراو

 ثاکااع یراقدنلو .ردرلذمامهلوا لئان هتابقر” یک

 ندنناکاقسم دارابلک الف هدنوک یکن وکو یژکا

 هنب را راصحا تحت ینراجت زکاای رایلکالف « هدهسیا
 یدنک كرلسالم هدف رط ره «بودبا تعانق هلغل ا

 قجنآ ۰ ردراو یرل هیمالسا تموکحو یزلک اخ
 مکح «ندنرلقدنلو قرفتم و كچوکر اتموکح وب
 ثكدیدم هرااروا اذه مم . رددودحم یر رادتفاو

 س

 | راد هنوک ن دنوک كرایشحو یهدرلغاط و یرصن
 نیع وشود یش ر هقشب ندن راتراجم لاخدا هتسدم

 | كنب رانالسم الم هکاب «لکد كرابلاپوروآ یتدم
 .رد.دنسهاس یذوفن كنهیمالسا تندمو یمه

 نالوا میات هنتیئدم گنبرایدنک رامالم نوتب
 ردق نویلم ۳۳ ریارب هل هليل ماوقا شمب رکید
 .روینلوا نیمخت

 ظ۲۵:00116 -Ma ( یسهریزج هبش |

 ما كنسهریزج هبش هقالم (۱۸1:۵ ) ییالم

 [ هلروس تعحاص هتسهدام « هقالم «| . ردبرکید

 اسا (21[1هن516 ) اسلام دوخاب | , ۶ء
 ع - 3 ےس

 هدنتهج قرش بونج كنس هعطق 8
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۱ 
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 ۱ ل م

 مفاد هدنراهرآ ریبک طیرحم هللاا یدنه طیحم رح
 هنس هع و تره تلنهربنص و هریبک ریازج اط ا

 یضعب تنویفارذج یرلنو « بولوا مسا نلیرو
 انآ هدیرلضب ۰ هدلاح یراکدتبا دع نداینایقوا
 یس مت رازج ایسآ تح «بودیا دع قلم هنس همطق

Archipel Asiatique (۰ رردهدکعا همس )  

 یسیلاها ندقم دلاو هجاشاب هسیا یمسا (هینالم)

 ایسآ ریازج و .ردهلتبسن هنتیسنج (ییالم) نالوا
 هلم «بولوا عتاو هدنسهرآ یرلهمطق هیلارت-وآ هلا

 یی هلارتسوآ هلیسهرب زج هبش هقالم تلنایسآ یشاطرب

 «رویدیا لیکشت هرصرب هلبوا هدنسهرآ یدیلامش یاوتنم
 نرو لوب هنطالتخا كاطع رحم ىکا هدنرلهرآ هک

 هدنسهرآ هعطق کا و «یدبا هساوا زاغوب جاقرب

 یطسو یاضسآ کءهدنسهرآ یبونجو یلاعث یاقسآ

 ندیا لیکشت یب هرصوب . یدقج هلوا خزرب رب یکی خزر
 یزید ر هدنقرش تنءواح هللا هاچ و هراموس

 هسیا یربازج هّئالم رکید ۰ ردرلهطا ندبا راکت

 «ردهدنهکح یرالمتن | كنابسآ هدنفرط قرش كن هرصو

 هنیپیلبف هلبا بس و وثنروب یراکو كا هدشرلنوب
 تثیهرااموس نالوا یر هاعقن فرع كا . رد رازح

 دلا و ۰۲۳ ۵۵" یسهشوک ینغ یلاعش یابتنم

 یاهتنم كنسهریزج (مارس) نالوا یرلهطقن قرش
 ۱۳ او و د لوط ۱۳۸۳۰" یسیفرش

 ردق هبیلونج ضرع ۱۱۳ ندیلاعت ضرع ۳
 ندنرتسوا اوتسا طخ هلهحو و و ؛رولوا دتع

ESهدلاعش .رروینلو هدنجما هراح ملاقا  

 یربازج هنیپلیف زکلاب ناقیچ ردق هبهروک ذم ۀجرد
 تلاوتسا طخ یمظعا ےسق كل ەعومب تثیه «بولوا

 لیکسشت تخم رب یرلهعوج تثیه ۰ ردهدشونج

 هنعبر چوا كڼاپوروآ هدکآرب یرحو رب هک «ردبا

 ًاعوجم ها نمی كنتەج هرق زکلای .ردیواسم
 هرتمولیک میرم ۲۱۸۰۰۰ یبهیطس ةحاسم |

 .ودنوکسم هلا لاها نویلم ۳۱ اعرق «بولوا
 .ردينيمخت كب یسیلاها رادقم كنيرلفرط جتا قجنآ

 :ردیتآ هچورپ یتادرفم

 سوقن هرتمولیکح ب يح ریازج

 ( هدنلامش كناوتسا طخ )

 :O ۲۹۱ ۸ یرازح ولوسو هنیپیلنف
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 سوةن هرتم ولیکم بيع

 (هدنتل | كناوتسا طخ )
 DESY 5۲ ۳۰ یسهتفم ؟هریفص را زج وهرتاموس

 ۱1۱۱ ۰ ۰5۵ ۰ یاقحو وئروب
 VAT ۸ یاقحمو بلس
 ۵۲۱*۱۲ ۰ ANS یریازج كولم
 ۱ A ۵ TY هاسو هرودام عه هواچ
 NIA ۰ هنا

O 99۲ نوتیل 
 ٩۷ T° ۳۰ ۵۵۲ ربازح نالوا ردق هرویت ندهواچ

 ۳۱ ۱:۰ ۳۰ ۸ امج

 :ریلس هناوا سقت هقاط چوا هعلشاب ریازج و

 فبرعت هدراقو «ردق هروعت ندهراموس یسجرب
 هدنسهرآ هلارتسوآ هلا ایعآ. « هرزوا یقیدنلوا
 «هرودام «هواج «هراموس ندیا لیکتشت هوص وب

 رویت «ایئوس «یرولف «موابس «قوبمول «لاب
 رازج قوچرب نانلوب هدنفارطا كرلنوو یریازج

 باسو وارو نانلو هدهتروا یس لا ؛هریغص

 «توسیم «ولولیج ینعی یرتازج كولم ایرج
 الا دكرلن و و ی لاوس وتو « مارس

 سل هدلامش هد اط یعچوا و رب رازج قوجر

 هدنرلهرآ هریتک ریازج وب .ردیریازج هنیییلیف نانل
 هک «روینلو رازاغو یلقیشالوطو یلتفرک قوچرپ
 دارطا كشرابتنق او هلراتنوکس راذکد وا رکا

 هدنقح لافس ریس «یدبا هلوا روپشم هلیماظتناو

 هنم رلهرآ كرئازج و .یدربلس هلوا لهرطاخ ك

 ندسرغ بونجو لدتمم طیحم رح ندیلامن قرش
 قع م هنسیج رب «بوریک یرلوص یدنه طيح رح
 هرتاموسو وځنرون هلا هنيبباف یزکد نيچ نالوا
 تردقرهلوا ىلخاد فرص «یک یکی دریک هنبراهرآ

 ورو هلیا هواج ییجرب :رویدیا لصح یغد زیکد
 -ازح .هدنوس د| «یزکد هواج یهدنسهرآ

 "هریزج بلسو یرثازج كولم هلیرلیقرش كا كنبرث
 بس یبجچوا «یزکد هدناب یهدنراهرا یس هریک

 | لس ی یرازح هنیییف و وئن رو هلا

 و هنینلیف ها ون رو هد یسیګ درد ‹ یزکد

 E (ولوج دوخای) ولوس یهدنسهرآ
 00 رثازح (ولوح) ندنزکد

 هدنن رق وهدنتلآ كیاوتسا طخ یرگازح هئالم

 یرلوص قاعكرازب دنانلوب هدنرافارطا ؛بوتلوم

<Y ۱۵ 2 
 روشاب «هسسا راکز ور یغلاخ ره « هلک رت

 «بولوا بیطرو قاعص یرلاوه < ندنفرد رب دغاب

 یجنرب كرا کیک تالو و تاتا

 ردق وب هدنرب رب چه رکید كضرا “رک .ردیرب

 یربا ردق و «رانامروا كسکو ردق وو قوج

 و. و راکچ قالراپ ردق وب «رات وا هارکو لقاربا

 یدنک كنب رب ندربازجو .زاوا رلهوىم ذی ذل ردق

 یغئاخره شمهمروک ىلا ناسنا و شلکارب :هدنلاح

 «هساوا نکع یلقن هاپوروآ هبتثیه كنیرب هچراپ
 تانابن رب كج هیمهلک هدوجو هلیفرص رلهنیزخ
 شمهفلشیا كربازج وب .ییب هديا لیکشت یسهجتاب
 - وا روتسم هلرانامروا " الم اک یرارب یلاخ نالوا

 روک ذم * "هریز> هلیسهریزح روت زکلا « بول

 4 كن ریازح هدنوس عقاو هدنشهزآ هواح هللا

 قرش بوذح نسا هڪ دم یاش كب هنس هن راس وج

 «كر هلک ندنرااوچ نیغزق فیهلارتسوآ یراکزور
 وا كیهروک ذم رئازج « ندننیدلوا قرح و سباب

 یک كتبوطرو ترارح قجنآ .ردقالبج یسهلئام

 قح هبمهلوا عفان هد كي هنتص تیاسا «هیشاکه رب

 .ردبا دیلو لاحرب
 ندنرامهم كلا كلاوحا صوصخ مرثازج وب

 ندنجوارب فا هرتاموس .ردینزنک كنم راناکرب هدیرب

 هدرگازج ندبالیکشت یزید رب كدهنسهریزج رویت

 ندنسهرب زجرویت روک ذم «بونلو راناکرب هرصرب
 هنیییلیف «كرههود یرغوط هلاعش یسهرص راناکرب

 هلیحو ولو ؛راقبج ردق هنلاعش یاهتنم كنب

 هرئاد فصن رب نوزوا نددرتمواک ۰
 ردق +۰ هيظ# *ب رئاد فصل و هک «ردیا ۳

 16 راک رب شک شع وطن 7 ناشفا اا موبلا

 ییضارا ۳ بارق هیهرص ول « بولرا یواح
 یرلهلزلزو «ردترابع ندهبناکرب *یضارا "الماک
 ندنرازج هشئالم نوت .ردیلندش كبو قیص كي

 «بولوا هرئامو- یالوا یواح یراغاط كسکوب دا

 راغاط هدراعافترا زواعم یهرتم ۰۰۰ هداروا

 هرتم ۳۷۰۰ یخد یضاط (وریعس) هدهواح .ردراو

 .ردهدنعافترا
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 لاحر بب ضر دیاقاعآ هضدالا ماع هدرتازحو

 ندایسا یرب رصلاتح هدوا هک «رونلوا هدهاشم

 یا نالوا هحع كر هلک ندابلارتسوآ یرکید و



 0 م

 .رادیریثات نالوا هناناویحو تانابن كرئازج تا

 تاوثن رولو هنقرش یاهتنم تانهواج هلباب ناکن دایسآ
 هد یرغوط هنرثازج هنیپبیف «بولکر دق هنفرط قرش
 هسیا هلباب نلک ندهیلآرتسوآ ۰ رویتازوا لوق ییا

 O رو هللا هرب زج وو هپ هنیک کی

 كلبا رصلاتح کیا وب .رولوا دتم ردق هراهطآ

 هدنوسو روب «بولوا نرد كي زکد هدنسهرآ

 شمقیچ قدوبق لرد وا یرتازج كولمو بلس هلبا

 طوبم هبایسآ یدعا .ردنرابع ندهیناکر *یضارا
 یاناوبح و تائاس دكرازح یهدنرزوا هلبا نالوا

 هب هبلارتسوآ و ؛هنناناویحو تاتا نسهمطق اسآ

 تاتار كرا زج نانلو هدنرزوا هلباب نالوا طول ص

 مبات هنبرلیک نایلارتسوا یناناویحو

EYو هداصاف طخ  

 هنتماقتسا كنبتنق آ و راکزورو هن رلتی رق «هجناناویح و

 .رارونل و عبات هن رکتد او هنر ندنتیعطق «هروک

 رب ازج نالواعیات هبایسآ

 تآ «نویف «ریفیص «نویم «سانسن «هدنام یاس

 ۰ ردماشم و

 تاتاب هسا رازح نانل

 هب هبلارتسوآ «هدلاح ینیدنا و هفورعم تاناوبح راسو

 ‹ بویلروک رثا ندنرب چه كرلنوب هدرلنانلوب عبات
 هللا رویط و یعاونا وروفناق دوهەم ندرلاپراچ
 هب تاناوح ضعب نالوا هدننی یدثلا تاوذ

 ماقا هدنسهرآ هنیک یی هللا وثنرو المم .روینلو

 هجاناوح «هدلاح ینیدلوا ق قرفر چ هحاوهو

 هنایسآ ةو رضا | تحت درج یشلو قرف هدهحرد

 ههش . ردم مل وب طول ص هیاللارتسوآ كن رکبدو

 ندمام عطس رب روکنم نوڪ رب هک رویا

 هنایسآ یماط رب قدر وک كم رازج «بونلو جراخ

 قرف وو ؛ شلو طو هبالارتسوآ یقاط ربو

 .ردشلاق ندرلتقو وا

 زدن رک هللا یلاها سنج کہا یرئازج هالم

 «هدلاح یتیرلوا یس هې دقو هلصا *یلاها كرئازج یرب

 رصخم هشراف رط چ كرازج كوس زكلاب مویلا

 كکو و برص یغج هيم هشانب EES 6 بولاق

 هدلالقتسا لاحرب هنایشح و هدنجما كرلنامروا هلراغاط
 هدوث رو «(ائاب ) هدمر راموس رلنوب . رار د هدقماش 1

 *( ایاسی ) هدوانادنیم ee «( قایاد)

 « بولوا فورعم هلرلمسا راس هدرازج راس و

 راو قرف قوچ زآ هدننی رلناسل یراکدلبوس

 ب ل م ۳۹۸
 یرلقدنلوب بوسنم هتیساجرپ كنس لج « هدهسیا
 ' .الک ٣ ندنراتماشم نالوا هجتادام و قالخا و ایس

 هنبرلهئروا ات كريبک طيح رحم كروب تح .رویایش
 هلیسیلاها كنبرازج ایسنیلو# نالوا قینغاط ردق

 وا «رلنو . ردراو یرلتبسانم و تماشم یخد
 «یزک شام هلیماع «هدلاح یرلقداشاب هدرلضیع

 هجا « ينور افاف زار داش و هعرا و زود

 بسانتم «یلقس و یللاقص قص «یلجاص زود و

 لزوک ررردک ۲ ییساتفاف قرع هلیماغو اضعالا

 هدنوک یکذوکو ب هسیا رکید سنج ۰ ردرامدآ
 نالوا شعازف ییهفلطم ترثکا هدفرط ره

 ٠ ریازجو یفرطرهاتاءهرینص ریازج هک «ردرلییالم
 « بودیا طبض ینرار, نایب هلیصاب هلیلحاوس تلل هریبک
 تراج «هلغلوا رلهدآ یادم هت ږلواو ملم یرلی دن
 هرلغاط هم ق *یاهاو ؛شعا طبض یعارزو عیانصو

 روب هفماشاب یک ناویح ؛بولیکج هرانامروا و

 « بویلاق یرآ هلون اماد اذه عم . ردرلشاوا

 هتمالساو تیئدم راد یخد یبهعدق *یلاها راسالم

 یغد دلرلنوا « ندنراقدلاق لاخ ندقعشیاچ هلاخدا

 ؛شعشرات ءرلیالم «هلبا لوبق یالسا نید یغوچ
 «هلکرت قیشحو تلاح یرافدنلو هلوک ندنوکو

 . ردراشمالشاب هغاوا لخاد هنتیعج كراسالم

 هدنسهدام « یلالم » هدیراقول هدنقح راسالم

 موزا هنیرارکت هدارو <« ندنکیدلربو تالیصفت

 قيمها اناذ كنءروکذم ةباصا ماوقا ز زکاای «بولوا

 هللا مالسا لوبق یخد EAL یغیدملوا
 هدقجاروش ءان هش رالوا هدقعشل را هراسالم

 هلی ران السم یئالم فرص كرتازج زعغیدلور هدقمزاب
 «ینراقدنلو دودعم ندهبمالسا كلام ناوم

 جات هنعأیوا ندتلنغ باوخ یراقدناو قجنآ و
 .زردبا افتکا هلراکذت یراق وا

 تیابلارتسوآا ( ۰۵

 0 ۱ نروبلم
 « بولوا رهش رب یزک كرم هبروتفو
 ( بیلیف ترو ) نانلوب هدنسیونج لحاس كنکلم

 (هراب هراب ) و هدنسیلاعث یاهتنم كبوف كوس مان
 ضرع ٩۹: ۰۳۳۷۳ قرهلوا هدنبصنم كنرپ

 .ردعقاو هدیقرش لوط ۱۲۳۳۲۸۳۲۸ هبا یونج |

 «یسیلاها ۳۸ ٩۰۰ «بولوا رمشرب لزوکو مسج
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 زود یراوځرطس «یسهرظنمو عقوم

 كچوک هلبریغاب ددعتم ۰ یراتافوس شینکو
 هلیسهرتاد وتنلراپ رب عنصمو مسج « یرانامروا
 یعیبط خیرات « یلونفلا راد « یسهیسر ها راس
 ۱۱۲ ۰۰۰ «یسهزوم كو یواح ید ین هناخ هنوع

 یراثآ راسو هحولو مد قوچ رو یاتک دلج

 تانان ۰ ی.هناخدصر ¢ یسهنافتتک عساو یواح

 «یسهداب "هراد منصمو كور « یسهن ام رض « ی هجاپ

 د دعتم زر یکراد «یسورابت دوس ترد

 صومخم هراروک «یسهاخ هتسخ چوا «یرللحم رازاب

 یرکید و هران اتسنورپ یر « ىسهزڪلا راد رب

 بناکم ددعتم « یساسیلک کیا صوصخم هراکیلوتق
 هدنروبلم .ردراو یسهادتباو هدشر و هدادعا

 ۱۸۸۱ «بولوا یرابا كب ید تراجتو عیانص
 هدخران وا هدنلخاد ریش «هروک هنقیتسن | ین هد
 هلع ۳۸۱۱ هدنراجما «قرهنلو هقراف ۶۹

 هدنتهف قنارف نویلم ۲۳۳۲ یونسو «ریشیلاچ
 2 ارادقمو یرب ندتقووا .یدبا راقیچ تالومعم

 . ردزسههش یغحهلوا شک رآ هدنسهحرد فعاضت

 هحرد یجکیا «هقشب ندقدلوا كلشبا كب ینایل

 لوخد یغد هنجما دارهن رایک نانلو هدتماسج

 قیمعت كرن . راریشانب هنیراقخر كرهش «بودیا
 هلاح كجهدبا باعیتسا ید یرلیک كوبب هلیعیسونو
 ۰۰ یونس تاجارخا .ردتسدرد یخد یعضو

 - ردهدنرهدار قنارف نویلم ۳۰۰ یالاخدا و

 هدیراهاکتسد و ضوح صوصخ هنلاما نافس

 «ندننیدنلوا لاغتشا هلنارب قجنآ «بواوا قوج

 یرلتاقوس كلرهش .ردلکد قوچ ینآاشنا ندیکی
 هی رلهجحناب یعومع « بولوا هدنکاشینک هرتم ۳
 .ردعساو كب رهش «ندنفیدلوا قوچ هدیرلن ادیم

 راکشوکو هحنابو رل بوک قازا قوچرب هدنفارطا
 هلسوسنمواو یاومارتو لو ریمد « بولوا یخد
 راشاب شوخ یسیلاها ردق نروبلم هداند ركشا
 یخد كەلم شا « بویمهناوا روصت تکا

 حرفم و یل هاب و یرلهاخ صوصخ هنیرایدنک
 یطخ لوریمد جاقرب ندنرولم .ردراو یراهیفیص

 ۰( یندیس ) یربو یرضولط هبیرجیا « بولیریآ
 .ر

 كا كضرا "هرک «هرکص ندوقسسنارف قاس

 تال 0

 ییوق بیلیف ترو هد۱۸۰۲ «بولوا یرهش کک
 یسهفاق نرجاهم كليا هد۱۸۳۱ «شفلوا فثک

 هبصق ر هداروا هد۱۸۲۰ و « شعشاغ هیاروا

 هلیمسا كنعتوم ادتبا « بولیریو رارق هنسيسأت
 شاب تیاهنو ( نووتسمایلو ) هدمب (  هلاغیتود )
 یعساوب .یدشفلوا هیعن (نروبلم) هلیعا كلیکو
 شقلآ . یدیا ترابع ندهبلق چاق رب هدنفیدل آ

 !ردشلک هلاح هن هدنفرظ هنس

 باع تیاتسدنه (ناتلوم دوخا) ۱ .ارد

 هر ۳ E ۱ ناتلم

 برغ هرتم ولک ۲ كناهد و هدنسرغ بونج
 یرب ( بآ نیج ) عات هنغامرا دنسو لا

 قرهلوا هدهفاسم كل ءرتمولیک ۷ ندنراسي لحاس
Aلوط 1۹۳۱۰ ۵" هلیا یلامش ضرع  

 یلعخ لوب ریمد ندیکهبیچارک ندروهالو هدیقرش
 یس ۳۸ ٩۰٩۰ ؛بولوا رهشرب یزک تلایا هدنرزوا

 رب كوس «یسلاها ۵۷ ٩۰۰ «هرزوا قلوا مسم

 «یرلروس شفلوا مده ًاریخا «یبهملقرپ «یسیشراچ
 یرافاغوس زامقیچ یغوچ و یلقیشالوط و راط
 رب مسج صوصخم هنتدابع كعش هلبتقو .ردراو

 عماج ندنفرط بی زکاروا هک « یدبا راو یدبعم
 هنانج ندنفررط رلیفحس «قرهنلوا لیوحت هضرش
 «قرهلآ شتآ هدنسهرصاحم ۱۸6٩ «هلغفل وا ذاخنا

 یغد ید بعم ( ونشیو ) نالوا شفلو هدشبرق
 یهدنماو یدسم و یوم توقاي .ردشعا اوهرب

 یتراجت کرم كباجخ, ناتلم .رویدیا فیرعت یفص
 ندنس هلکسا (هاشریش) یهدنرزوا بآ نیچ «بولوا
 «رکش رادقم للیخ هابوروآ نداروا و ه یجارک

 جارخا هرئاسو كيلا كییاو كوب «تیویچ «قوماپ
  هبفارفج كسویل! «بولوا مدق كي رمشوب .ردیا
 كلود ات . ردررگذم هلسا ( هرییساق ) هدئس

 « قرهنلوا قاحلا هب همه السا كلام هدننامز هب ومآ

 كڼهيمالسا تموکحرب لقتسم ایرثک | یرب ندتقووا
 هنطبض كراس هرکص كا . ردشفل و "یزکسم

E۱۸۹ ؛هرکص ندتمواقم تقو لیخرب رنو  
 .ردرلشقا ماست هرازباکنا هدنخرات

 ۱۰ ینیدنلو مسقنم كباب یلایا نانلم -
 «ناخ لیعاسا رد الاش « بولوا یرب كتلاإيا

 هروهال ترش «یدنلاورو تاجارد «رویهاش



 ث ل م

 بل یاناتزاغ رد یخد "ابرغ «رویلاواب ابونج
 ةحاسم «هدلاح یمیدلوا دودحم

 یثک ۱۷۱۲ ۳۹4 یسیلاها و هرتمولیک مبرص

 دنس اب .ردلسم ی.هدایز ندنءبر چوا «بول

 «بولوا دود-ع هلبرلارم لتس مبات اكوا ًابونجو

 ۵ ۲ ۰ . یرهیعتس

 قاایا هدیرهن بانیچ نایکود هدنس هشب

 یرارم یوارو مالح ندلوصو ؛ردبا قش هونح

 ؛بولوا قوچ یسهراج هایم هلبجو و .ریلآ یغد
 هلرالودج یرار نالوا برق هنرارحم دراپا

 یراد «هیرآ «یادفب یلتیلک «قرهلوا عرزو اورا
 2 «تومح «یشماق رکش «نولوت هنابوبح راسو

 هدنتلآ وص .رولوا لصاح یعاونا دراهزبسو هوبمو

 نوز وا را ندروماب یغد هدرار نایفلو

 یر یرلیروس نویق یلتیلک « بوت رلتوا مقاطرب
 . راقیچ یغابو غاب قوج كبو ؛رونلوا

 ویق هللا دوسا رجح Ff ةبعک ۱
 قعسو «بولوا يلع یهدنسهرآ مزلم

 .روند ید ذوعتمو یعدم .ردعارز ٤

 ناتسدنه ( یدهم دم یولوم )
 ناهج « بولوا ندنسابداو ارعش ۱

 هدنتمدخ د لزبلکز ا تدمر و ؟شغا تأعا هددایآ

 .یدیاشللا تلزع رابتخا هدنرع رخاوا «بونلو

 :ردندنراعشا *لج تیب وش

 نم "یسکیب من زوس زا سلم بش
 تخوس مرسپ یم وچ ناناج مغ اهنت

 هدیرفم ( نیطبارص هلرکید ا ا
 كا تنهیمالسا لود ندبا روهظ ] ۰

 هن رات ۵۰ ندنرلخرات ؛ ؛۰ «بولوا ندنر کوس

 هدسلدناو یعقابرغم تدم برق ههنس زو كد

 تناصقا برغم یراس-وم .ردشمروس تموکح

 | لئابت نکاس هدنعق رک یارمم یءدنتهج بونج

e 

 هلببسوب و «شماکچ هب هوازرب باععتسالاب یرکی وا

 | ندلاعش

 ۱ یلدا كن رار رب تهح وا یرلبدنک «بولوا ندربرب

 هلیعسا ( نیلم ) « ندنرلقدراص ینرازو هرزوا
 یرلسیر هدنراروهظ لئاوا . ردرا شلو ترهش

 «هلغلوا ندناشیورد هو رکن اد ( طبارم) هدیرغم

 مت هلبقوا .لردفورعم یخد هلیسا ( نیطبارم)
 ناروا نانلوب یطف نامزوا كياوریق نوجا ند

 نیساب نب ةللادبع نالوا رومآم ندنبناج یسرافلا
 دار هرب ڪ یداشرا و ملعت تاذ رب ندالع هدنعا

 هداحا و قافتا یمالسا لها « هللا لیوح هنومد
 هروکذ م *ل ری یجمآ «بوالشاب هکغا توعد

 یسهدذمالت هاتس دیک داسور «هلذغل وا درط ن دنف رط

 یردارب و رم لب يح نالوا یکتا تنم

 ۔وچ یرادبرم ۰ ردرلشو تربش هلیعسا نیطبام
 _ نیک شعلئابق هلبتدابق دلرمع نب يحم موقس هجلاف
 هدريبک یارح « قرنلوا قوس رکسع هنر زوا
 كرلتموکح یدتو وا « نکیا هدقنفلوا مالسا رشن
 هسامطس نالوا رازب ندنذیذت و تتش تلاح
 کا تكاخد برغم دالب اسو سوسو هعردو

 ادا هدنخرات 140 « قرهنلوا طض ررب ررب

 بولوا یسسوم لصاو ؛ شا لکشت تلود رب
 رب نیساب نب هللادیع نایلوا بلاط هتعوکح قجمآ

 شیک هتموکح سآر «یکینیدلوا دیهش هدهراحم
 تافو هدنخرا 4۷ یخد يحب موفرص نالوا

 وب .یدیا شک رکبوبا یردارپ هنبرب « بودپا
 یتیفشات نب فسو ی-هدازم هداصقا برغم تاذ

 قش یریبک یارم ییدنک « بودیا لیکون
 ۱ هدااروا « قرهلوا لخاد هادوس

 هراتمدخ كوب كي هدلو و و :

 .ردشعا تافو هد4۷۸ «هرکص ندقدلوا قفوم

 هداملاقوف ةقيقح تاذو «هعاک هنیفشات ن فسو

 برغم هنئامز یلاکو «بولوا ردمو ر
 ET هنسهرادا دب هلا طض فرط ره كنا قا

 «سیسأتیغد ینرهششک ارم «هدقدلواتخن ثراوو
 ودرا رب بنمو لبتیلک « كرهدبا ذاختا تخنناب و

 .یدیا شلآ یتاونع نیلسلا ريماو ؛شلیا بيرت

 هرکص نده وما كولم یخد سلدنا هدهرص وا

 ج هدننیپ كولم فلاوط نالوا شما روهظ

 تصرفیرلتلود نایتسرخ «هلغغل و هدلاحر قرفتمو

 یحاص هیلیبشا ؛ندنرلقدنلوب هدنازواج «قر هلون
 «هنرزوا یدادقتسا نالوا مقاو دارت | دابم ندم

 هلب ودرا رب لمکم نیفشات ن فود ۷۹

 «هلتیات هنس هيظع ت رفظم هقالذ جک هب هبنایسا

 «هرکص ندکدنبا ناشیرو مزبنم ایلک یرللویناپسا
 « قرهفار کت یلیخ ر نوجا دودح ةظفا_ع

 توعد ê هد ۸۱ .یدیشا تدوع هشک | ص

 یکهدننیب كولم فئاوط «هدنرورم هسلدنا «قرهنلوا



AL ۳مس ۰  

 لم ی تاب

 هلا لاح و « هلیسلوا رجم هنامزانم تاافالتخا
 «ندنفیدالک ۲ هلیقال یفجهیمهلوا نکع تیقفوم

 دزکطا هد هنبرادتقا دب یدنک ادا یبلدنا

 تملک تصرف «هلتنو کف كا هللاقم هرلنمش د

 ند و ؛شعا تدوع هاقیرفآ « هرزوا
 كکولم فلاوطررب ررب «هلیقوسرکسع «بولو هلیسو
 قافلا كنضمب ندرلنو و «یقرهریدلاق یشدوجو
 «كرهدبا پولم یشراتلود نایتسرخ یراق دلو شا
 یدلدنا نوش

 .یدیشمر دنازف توق ن هب همعالسا تنه کج

 یلغوا هدهبطرق «هلتعنع هسلدنا تاذلاب هد 1

 لک ندقدر دتدناط دهع لو سر ینیفشات نب ىلع

 هر. و تدرك همکااح ‹«قرەقار لیکو هدشا دنا

 نب ىلع هلاراشم ینلخ . ردشعا تافو هدنخرات

 موم ا ىلم «هدهسیدیا رادمکحرب روسح یخدنیفشات

 تدش یراکدتا لامعتسا كنساما و كوام نيفلم

 ك ركو یمقا برغم درک ندلاظم یرلکدتا ارجاو
 ره هدننامز یو < هلغا وا رازم یسلاما سل دنا

 «دكرهدباروهظ نایصعو یدونشخان ران آ هدتهج ییآ
 یر ندالعهدنسا یدهلا تو نب دم هدیرغم

 .الشاب هكا قیوشت هنماع نیلم یقاخ «هلبا روهظ

 چافرب «بولوا عبات قاخ قوچرب هنسی دنکو ؛شم
 عضو ییساسا كنتلود نیدحوم « هلغعازق هب رام

 « بودی ماود هدتمشف وم نمُولا دص یناخو ؛شعا

 ؛شلوا راچود هتیولنم چاق رب نیفشات نب ىلع
 ؛ شمقیچ ندنمکح رر, رر یخد یاام سلدناو
 «بولوا بولغم ایلک هدناسلت هدنخ رات ۰۳۹ تیاهنو
 هننرپش هرم هكسلدنا هلدافس ینیدریدنلو ايهم

 ؛نکیآ هدکعا هنسهاکسا نارهو «هرزوا

 هدهبنایساو ؛شل ا هنسهرادا تحت

 بوشود ندموروچوا رب ربارب هلرتسا ینیدلوا بک ار
 ماتخ قلود نيفلم هلینافو نو و ؛ شلوا فلت

 .ردشمچ هنیدحوم تموکح تبون «بولو
 كذب رتموکع ادم هلیسپماسا كننارادمكح نیلم

 :ردیتآ هجورب یخشراو

 E رم ن يح

 6 رمع نب رکب وا
 ٤۷۸  نیفشا نن فسو

 ه ٩4 لا ۰ فسو ن لع

 ط ل م |

 ( 1۲0۱002, Melita ) هتیام دوخاب
 هیچالاد تنایرتسوآ هدنزکد قیاپردآ ۱ 1

 هنساضت هزوغار « بولوا ندرا هطآ ین هنتلابا

 (ولح وماس) قرهلوا هدنسیب رغ لاع كن هز وغارو مبات
 ندیق رش بونج .ردعقاو هدنسیشراق یهر زج هبش

 «بولوا هطآ رب نوزوا و راط دن هب ین رغ لاش

 یلاش ضرع ۲۰۳ یسهشوک یلونج قرش
 ۳۸ یو .ردقاو هدیقرث لوط ۵ ٩۲۲ هلا

 یمهیعتسةحاسم «بولوا هرتمولیک ۵ گرا یطسوو

A1 .ردیشک ۰ ۰ یسلاهاو هرتمولیک بم  

 . ردیا لیکشت هیحان رب « بولوا یواح ییرق
 هدیراهراذم قوچ رب « بولوا قاغاط ییضارا
 رادقم ر هلموزوا و نوتبز ینالوصحم .ردراو

 لابو یسهزوق كا « بواوا ترابع ندهررخذ

 1 روم ( هیطالم دوخاب ( ۱

 رتمولیک۸ ۵ كطو رخو هدنتبالو هیطلم

 هنیوص هقوط عبات هتارف قرهلوا هدنسییونج بر
 قاعس هدنرزوا كباجرب لزوک و قارب ناکود

 مرا ی۲۱۳۰ زکلای «بولوا رهش رب یزکم
 «یسل اها ۲۰۰۰۰ یرزوا قلوا لاسم یروصقو

 هبدشر ۱ ؛یسهسردم ٩ «یدعس و معاج ردق ۰

 یتکم چاقرب صوصخ هرابنهرا هلبا نایبص ددعتمو

 «یبنکم رب مسج صوصخم هنر ویسیم كيلوتق و
 .ردراو یراهاکترازو هرت ددمتمو یساسیلک چ اقرب
 هطلم لصا ردق هبهعلک هلوا هنس شقل آ ندنو
 ( هیطلمیسا ) مویلا هدنفرط تل | كنکب دعث یربش

 هسیا ( هبطل« کی ) ییدمش «بولوا هدعقوم نانید
 .یدبا ترابع ندنرل هیفیص كوا هلیمان ( یزویشآ (

 قیصاب و هدنس هروا یراهلرات 2 ك هیطام کشا

 : دارهش « هد۱۲ ۵۵ یسلاها «هلیسفل و هدرب رب

 ینفلو ولم هلرکسع

 ًارابتعا ندخراتوا EET کو ءهلغمل اق هدرا هیفمص

 هیزوپشآ هدیرازاپو یشراج «هلکر نوتیسب یی هیطام
 یساو ke ینمان هیطلم اکو ‹«كرەدبا لقت

 کک هيلع 3 .ردشلوا بار < «بولاق لاخ هبطلم

 غاب و ۳ هدنلاح هیفیص هب یر هاخ تای هبطلم

 ك یسهراد طح كرېش «بولوا طاع هلرلهجتابو

 ندیا ناعرن هدنسیراقوب تعاس رب كرهش .ردعساو

۱۳ 

0 

 «بویغا شيق رب « هیبیس



 ط ل م

 صوصایلعو یرهویم «هاکا اورا ین هیناب

 .ردکرت یدتابو درک یرافا راسو قاز ؛دومرآ «الا « یهباق «یلاتفش

 ۰ ردذیذل كيو قوچ تك
 كيو ؛رولبدوروف یرادقمیلیخ «بولواذبذلو ی هئاد

 « هدهسیا فیطا یساوه . رواساب بش سیف

 واج لت وطر زآ رب ندر” كنب راو ص

 (ابولوا رهش رب یکسا كب هیطلم یکسا . روال وا

 ندرلهور ںدنفرط روصثم رفعج وا هدنخگرات ۰

 رامعا هلبتف رعم مامالا مهاربا ی باهولادبعو 2

  0 Caهلا كراءور راز 5 دەلو ؛ |

 | شلدیا حق انا ندنفرط رلیقوعلس تیاہن بوک
 .یدیا

 تكفاتس نالوا یانمه یباضق هیطام
 ندنعققرش لامش تون حس ٍبولوا یساضق زکم

 « هل رغ اخس تو رخ "هلامشو فرش « هلغا را ترابع

 - رددودحم هلراضق هتخاکو

 یتمرا معضقنم هبهثلث تاماج ی۸۹۰٤ ندرلنو هک

 یو۰۰ كز هلسم *هلادا . ردلسم یروصقو

 *هدام نوعلاوحا راس] .ردکرت یروصتقو درک

 [هنرویپ تەجارم هبهینآ
 نر 7 یتالو زب زعلا روم . یاس

 یر كغا_یس چوا ندیا تک 

 | ندنتهج قرش لاعث « بولوا یسیرغ بونج لا و
 اب «بلح رک ٤ک راد رش رش «هلیغاعس تود رخ

 eS e رددودح بر الو ساویسو لح هب

 YA eo لا °۷ ۲۸ و لام ضرع ۳۹۳ ۷ هلا

 ةحاسم «هدلاح یشیدلوا دتم هدنرلهرآ قرش لوط

 نعل هرتمولبڪ عبص ۰ یس ۹ یطس

 ۸۳۸۳۱۲۲ ۰« بولوا مود ۱ ۵ ۹۳ ۰

 یئود ۲۰ ۲ ۷۸ «ندهعورنم *ینارا یعود

 وگو E CA SEO CSCS لاخ و قلغاط

 ندا و را هدیعود ۷ ۰۰۰ « ندنامروا

 روصنم نصح «ییسپ «غاط ها ؛هیطام .ردنرابع
 هلا همحات ۲۷ و مستنم هاضق ه هلرلتسا ۲

 ۲۱۶۰۲۸۰ یسیامها . ردیواح یهرق ۰

¥۲ 

 ۰ ؛بولوا ىکا «قرهنلوا مسقن هراقرخ ماغتنمو ددعتم ر و

| 
۱ 

 | یریا كی هدیوزوا .

 یراغاط کو قاط رب هدنراتیج بونجو بیغ |
 هایم .ردراو یرءووا هلب رلب داو لزوک هدنرهرآ و ۱

 یار
 ۱ مطق هت سازک یلیخ 8 بولوا قوج هد یراخافآ

 دکل رس هامرس كءارز ةف اط « هدهسروبلوا ۱

 یالوط ندننادقف كلرباءهو قرط هلیدمب كرلهاکداو |
 | روصنم نصحو نسم ید اب «غاط ها ارض

 هدنروغا یندعم نابکیرلن امروا .ردرتف هن لاها ۹ هلب رهش هیطام

 | «ردراوییلاها 6 ٩۰ «بولوا بکر ندهرق

۳ ۱ 

 دل ل م

 مسقنم هب ب4: تاماج ی ۰

 ی۲۲ ۰۰۰ قرهلوا ملسم "الماک یروصتو ینتءرا

 ی ۱۲۰۰۰ هدننایم رنو
 سویل ا لء ؛بولوا لهضرام ی-یطارا .ردشابازق

 . اش دودح یغنامریا تارف «بولوا قوح ی. هراج

 لیکشت یدودح یلونح قرش هلم رب كىسەلل

 هیحأشاب .ردبآ مق + یع راو م كغاس نوت «كر مدیا

 وص ۱ یاچ وروف یهدنتوج لاعثیراما

 قیئالو هدنتهح بونجو ینوص ناطاس مبات اکواو
 ۰ ردهراسو وص كوك هللا وص قآ مات اکوا و

 . هیاس یلرئک كنبراوص هلیسهبنابنا "هوق تكنفارپ وط
 كراخذو تابوبح « بولوا قوح فال ون هد

 لصاح هراسو نونو هلیعاونا كرلهزبس و هوم و

 4 بویغل وا عدز هدایز هد كن ندهملخاد تاجابتحا

 ثاناویح .ردشلاق زا كب «بونلوا فالنا هدوهب

 ۱۳۷ ایالت صوصاالمو یسهیها
 هدایز ] .ردراو یاجارخا یلیخ ندیفاب و یرد
 - ام هنسهدام « زیزعلا ةرومصم » نوجا تامواعم

 [.هلیرورب تەج
 دسا دلوا هبصق رب هدبرغم | ۰ هام

 | عج 1 الق ۱ نومام
(Melfi ( 3هدنتلایا هوب تیایلاتا  

gt. eضف لاعت  

 ۷ ۱۲ ۱۰۰ «پولوا هیصق رب هدنسب

 .ردراو ی هقمتع راثآ

 رب هدشرف هنوف ندمور دالب ) ۰ ۰
 ندغاط یهدننایو یغیدلوا هبصت ۱ هب و علم

 ندا هدافا ییانعم و «هلغمقیچ یرلشاط نمرکد

 . رويدا ناس یرجح توقاب یتفیدنلوا هی هلمسا و

 .هکینف ینع رمنامنک یکسا (۱۲0۱00۲) ۱ كا
 كرل آ وم هلرسنوم و كرل بج اتر اق هلرلبل

 . ردو ص یخ د یش دلو|نیع كل ءب «بولوا یدوبعمر
 كد < رادنکع » هباسل نوناعنک هدلاح ره

 ندجون قرهلوا یانق زوکواو یلئدب ناسنا .یدبا



۱ 
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 دوبعم يل تشهد ۳ هدنرزوا كوب «بوتوط یمیت رب

 .یدراراقاب یرلتجوچ یرلکدتا مذ هلطاب
 «لداع كم «لاص كلم «فرشا ث ۱

 E ۳ ۱ كلم

 [ .هلبرویب تەجارم هنیرلهدام هرئاسو
 ید ی آ هجور نددسارهش سرف ۱ تام

 : ردیصاخم كنرشك

 :ردکنوا تیب وش «بولوا یلزرخاب یسیجنرب

 نومو ىليل ز رک هصق دص
 تسا تیاکح اهنیا و قشع ثیدح شیپ

 نزوز كلم «بولوا یلفاوخ یسیعکیاس
 وش . یدشغا سلخ هلصلخم و «هلغلوا ندندالوا

 : ردکن وا تب

 تسا تیاور

 ونهم تراشا درک حدقب مدیع بش
 ورک هماجو ورک ناج رکد هناذیمو یم

 هد ۹۸۷ «بولوا یل( ق ) یبیفچوا -
 هدارکب كجا -« هلاعر ها نکد كناتسدنه

 شفا لئات هنناسحاو تالا كهاشماظن ناهرب

 .یدیشعا باستا بینا هاشا دام مهارا دعب و

 یناود بل ص .ردشعا تافو هداروا هد ۰ ۵

 ا تب وش .ردراو ید ونثم چاق رو

 رظن زا دش ناہن لمت مشک اپ زا راخ هک مفر

 دش رود مهار هلاس دصو مشک لفاخ هد كي

 فورم هاك د (یروفبط كلم) یی درد

 تدم رپ ۰ یدردیا صلخت ( رصیق ) ادتبا « بولوا
 :ردکن وا تب وش . ردشماشاب هدن و زق

 مسرتیم مس غيت كلم تسا ناکچ نوخ
 دورب  لتاق ةلاخ ردنا رخل ی هک

 فورعم هلک د ( راند كلم ) ییعشب

 ندنرامشا لج .یدیا یک اح نار چ «بولوا

 : یدیا كوك هدنرهم تا وش نالوا

 یرایسب كلم یدوبرک ارناهح دن وادخ

 یرانیدب ناذرا نینچاد نارکعو چ یدادن

 كتيب وش ( دیعس كلم الم) ىسيجتلا
 : ردیلئاق

 تسام ربصقت زا ریصقت تلق توفع شیپ

 باسح اه یاطع دشا و هژادنا هد مرج

 ندنسارمش نارا ( كب كام) یسیجدی
 وا تس وش «بولوا

۹ 5 

 هشرزوا یا کیا هک « یدراراپاب یرااکیه مسج ۱

 دل ل م ۳
 ناتسلک ار نمعاو درعش ی لک ادعمش

 تخوس هنا ور شت آ رد رعس 7 بشما لبلب

 N اشا دما كلم

 [ .تەجارص هتسهدام

da» gay )10۱۵۲۱( ۱ ۰ 
 ی 0

 كنورنامن كىك سا « ضرالا ۱ ضرا كام
 عیانصو تور «بولوا ندنرادوبعم كل هکینف نمی
 یدبعم كو لا و «رونلوا دع یم كکايجهکو
 هدن دەم «بولوا هیانک ندسعش .یدرونلو هدر وصم

 هدسقداق «هدهطلام .یدران شن آ هدنروص 5

 .یدبا راو یرادبعم یخد هدجاتراقو
 زاخیارکی اح »

 0 ۳ تا یارک یجاح كلم
 1 [«هللروم "تعجارص هنس

 -ندلا لالح ملا وا
3 2 E ۱ هاشکلم 

 «هد ٤١ ٤٥ب ولوا یوم كاو یسک وا ك هرق ولس

 ینداهش تیالسرآ بلآ یردب «نکیا هدنشب ۸
 تخم هلبعس كکالا ماظن ریش ریزو « هنرزوا

 یک نامرک تقو زآرب « هلا سولح هتنطاس

 ریزو «هرکص ندفدشارغوا هاکب درواقیمع نانلوم
 ءاروام «بواک بلاف هلیتتواعمو ریبدن كملا راشم

 لوطانآ نمی مورو یرصمو ماش «یزراوخو رها
 كنتل ود « لطعبض یلاع راس ییغوح كاس هعطق

 هزکدقآ ندنسارم نوعسو ندرفشاک یندودح

 یهددادنب و ؛ شا عیسو ردق هنامو رجا رو

 ۰ یدیا شل آ هنسهراداو رابتخا دن ین هیسایع ءاغلخ

 جوز ینزق كهاشكام هناا یدتقم یابع هفیلخ

 .ردشا دلو رفج لضفلا وا ندزبت و «پودیا

 فورعمهلءبقل رهظتسم كوس ندنو كملاراشم ٌهفیلخ

 شا ةا دهعلو ییسیدنک «هغلوا یغوا رب

 یدنک هللا لزع یلوا هجرت بحاص «هدلاح ینیدلوا

 هکعا قیبضت و راجا هنیذاخنا دهملو یتورون

 هفیلخ «بودنا لاحرا هدهرص وا «هدهسا شمالشاب

 درک نده رز دن کو : ندتیضا و

 هرهظتسم هبلاراشم قبصعلا نولاخ یزق رکید
 ولو مرک هتس ۲ هتک ید جوز

 هدنشاب ۳۸ هددادغب هدنځ رات ۸ ۰ «هرکصندکد
 ورا او «لقن هناهفصا یخمن «بودیا تافو

 . ردشفلوا نفد هنسهربطخ تیهسردم نالوا



 1 ك ل م

 «بولوا هاشداب ر ردمو لنامو مع «لداع «روسح

 ماظن یریزو .یدیا بقلم هلیبقل لداملا ناطلسلا
 قفوم هنانسحو تاریخ قوج كب هلیتلالد یغد كاملا

 رهش هع « لب رب وکو رااودج هرا-ما هن «بولوا
 هرلهسردم زساسحو راهعافو راروس هراهبصق و

 .یدیشع)ا انب ريخ ةینبا راسو یرالوب وص «رلطابر
 3 یاشا هلتع رع هزاڪح ندهرهب هدنشراا ۰

 كپ هنقاخ نيمرح «بودیا هروطم ةهضور ترایزو

 قوج رب هدجاحح قیرطو «شمرو ایا٥ قوج
 قام هدایز هدیص .یدیا شم ؟مد و> و تاراما

 یجناشا هدایز كپ «بولوا
 نوتل آر هارقف نوجا وآ ینیدروا رهو «شمروا
 .الداع لاعفاو لاوفا .یدبا شع دبا تداع یمرو

 یسهرتاد .ردلوقنم رداو قوج كب هدنقح یه

 لهاو هباج قرامم و مولع «بولرا ابداو الع مگ

 همت جرات رب هد ۷۱ .یدردا قبو یرنه

eندنسادتسا كەر لصف هک «ردشعا عضو  

 | دعاوق و مساوم و هام جور, یردآ تو ادب

 یا و حا داراب وقت هفاک «هلغاوا قفاوم هتاه

 «قراکرب .ردفورمم هلک د (یلالج خیرات ) .یدیا

 هدیجوا «بوقارب دالوا چوا هلبرلعسا درو رس

 «بولوای د یس هر عش تعیبط .ردرلشهروس تنطلص
 :ردندیراهشا “لج یعابر وش

 نم "هدید رپ شود رای هدف یسوب
 نم "هدیدر دناع و زا و تقر وا

 سوب ماکت هدید نیر داد ا

Aنم "هدیدر دید شیوخ  

 | ات هاشکلم

 «بولوا یسیجنرب نوا كن-هقوعلس كولم نارا
 كدوعسم ناطلس ىم ندبا تافو هدنخرا ۷
 شوخویفتس ..یدباشعا سواج هتنطلس تخم هنبرب
 شيعو بعلو وهلو هدیص «هدهسیدنا مدآ رب عبط

 ندتهوکح قابا ترد «ندنعیدلوا نوکشود هن رشع و

 «قرهنلوا سبح و طاقسا هلا اما قافتا هرکص
 | زکس «كرهدیک هناتسزوخ هلرارف ندسبحم هدعب
 ناطلس نک هنيو «ءرکص ندقداشاب هداروا هنس
 ندیکی ی ۳ هد ۰۰6 «هنرزوا یافو كد
 نکا نوک شب نوا «هدهسا شا طبض

 .ردشعا تافو هدنشاب ۳۲ هدنخرات

۵ ۵ ۵ ۵ 

O 

 را وا قوح «ندننب دلوا

 | ن دم نب دو۴ ن)
 ( هاشکام نالا لالج

 ا

 ك ل م
 ناخ 7 د | اب در تارا

 ترادص دنسم هدثاا

 . نایلس یلهن سوب « بولوا ندارزو ن هیام*
 «بوغوط هدنداعسرد هد۱۱۲۲ .ردیاغوا تیاخاپ

 ءارصا هدنامهد۱۱4۸ «نکیا برد نادوبق یردب
 ؛شقعاتدوع هدکآر «قرهلوا لخاد هنکاس هب رحم

 «هرکص ندقدنلوب یسادفک ویق هناسرت تدمرو
 «بولوا ارد نادوږق هللا یلاربهربم هنر هد ۵
 هترازو هنر هد۱۱ 5 هدنندوع ندنرفس هزکد قآ

 قرازوو لزع هد۱۱۰۸ ؛شاوا لئان
 هنس رب « هدلاح یفیدلوا زومأم هتماقا هدب وک :اتسا |

 بصن هنغاس كنالس هلبا هداعا ینرازو ۹7 ۶

 كنا ناخ ینطصم ناطاس .» ۵ ؛شفلوا

 « قرهنلوا باج هتداهسرد هلةایحماشن هدنسولح

 لئا هترهاصه فرش هلیجوز كياطاس بز |

 «قرهنلوا نیم هنغاغس هنا هد .یدیشلوا ۱

 هد۱۱۷۷و «بلج هند اعسرد هنب لةاياشن هد ۲ ۱
 لوطاآ هدس «هنفلظفامدارغاب هرکص هنسرو ندو |

 بصن هترادص قاهرآ واو ؛ شفلوا بصن هنتلایا

 یارب ردق هب هععاک ندنابا مور هدازنسحم ناناوا

 نیدنآ هرکص ندنواو ؛شفل و هدنماقم یتاماقممناق
 هد۱۱۸۰ « قرهناوا نیبعت هنتلاا ییامور هدع و

 هت هرکصا هننس ربو 5 شلوا برد نادوبق تنه

 کیا هدکعا تماقا هدننارس ناطلس هلبا یایجناشن
 نیدیآ و هروم «هدقدلجآ یرفس هیسور هد ۲

 قلماقمماق «هدلاح ینیدلوا هدنسهدهع ید یصانم |
 ندقدلاق هدلاح# هنس قلا « قرهنل وا نیس هنماتم

 كلوا ناخ دج ادې ناطاش هد۱۱۸۷ «هرکص

 هد۱۱۸۸و ؛شلوا برد نادوبق الا هدنراسولج |
 نوخ « هرزوا قفلو هدننالاکم هدهاعم دتع ۱

 هزکصو ۳۱ 2 درکص ا ل هدسب و هتظفاع ۱

۱ 
 هد۱۱۹۵و لوا اوما هنس هظفاح زوسیغآ

 هنغاظفاح هدنق هرکضو دارفلب هنب هدمب هنتلایا رصم

 بصن هتفظفاحم نیدوو رد هرکص «هنفااصح هرزمو
 قرع یسهنزخ هداروا هد۱۲۰۰ « قرهثوا |

 هل ردغ تناشاپ فو مظعا ردص «هدلاح یغیدلوا ۱

 یکالماو «مفر یرازو هلیس هاب قلوا هدنادلصو |
 .یدیاشلوا رومأم هتماقا هدرقاس «قرهنلوا بصغ ۱

 هداما ینرازو ترک ندنسولح فلاح ماس ناطاس ۱



۳ 
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 «قرهلروس نیبعت هیاررظع ترادص ماقم هدا

 هرادا قاود روما تدم برق ههنس قجم کیا

 هتروا «قرهنلوا لزع هدا ۲۰۹ درک ندکدتبا

 هد۱۲۱5 «نکیآ هدکغا تماقا هدنسیلاب هدیوک
 هنسهبرت كنس هلماخ هر همشچ قوئوصو ؛شعا تافو

 ندتهاسفو ضو ملسو ملح رد ھوا نفد

 .یدیا تاذ ر هاوخریخ قوتم ندلظو

 نادمه «بولوا ندنسارعش نارا ) لس
 عقاو هدشرق ( نون ) ندشلامعا ]

 هدننامز هاشربک «هدلاح یغیدلوا ندتسهبصق ناکرس

 بصانم شم هدرعثکو هلاکنس «هلنلحر هناتسدنه

 ۱۰۰ هدناور رو ۱۰۰ عو ؛شفلو هدهیلاع

 . ردشعا تافو هدنرلخرات

 تسا زور هچ هکم وک هچوت قارق زورزا
 دنزرک نان بشن یوزآ ۱ تست

 -هرآ همرکم هکم هللا درونم هند ۲

 ندهنیدمو هدنرزوا قیرط یهدنس ۱ لا
 .ردلح رب روپشم د فام قافانوق ییآ

des Mo-۸۲۵۲۲8۱  

 هلبا ۳ ا یررازج ولم

 هعمتج ربازج رب ندنربازج هئالم هدننیپ هیلارتسوآ
 . رديرلقرش كلا ك هروك ذم ریازج «بولوا قثیه
 عقاو هدنسهرآ یرل هریبک هرب زج هنیک یک هللا بلش

 ضرع ۸۳۲۳" هلبا یلامش ضرع ۲۳:۳" «بولوا

 قرش لوط ۱۳۲۹۰۳ ها ۱۲۲۳۲" و ییوتج
 یس هیعتسهحاسم انس هلج ه دلاح یراق دلو ادم هدن رل هرآ
 EE . اب رقتیسیل هاو هرتمولیکم برم ۰ ۰

 هثسهرب زج باسو عقاو ہد لامس یراکوس كا و دیش

 ندهر زج هبش نوزوا جاقر قرهلوا هاشم كي

 الوز «وروب «مارس هللا ( ولولیج ) نالوا بک
 كولم لصا . ردهراسو توقسیم «ناباب «یوا

 مقنم هنبرشأط یلونج برضو یبونج قرش هلریازج
 هدنسیکیا و 1 هورا ) هدژاط یجنرب « بولوا

 كچوک .ردبرکویب كا یرهریزج ( تژال رویت )
 .ردرستم یخدیرادادءت «بولوا قوچ كب یراهطآ
 یرلیضارا .ردندنرافو رم كا یراهطآ نآ ومآ و هدناب

 ناالاو «ردلصالایناکرب یابج کا «بولوا قلغاط

 كا .ردراو یرلناکرب رولروکم وب اا هرص هرآ

0 a 

TEE ندقدنلوا بص هنغلظف اع هی دو «قرهنلوا 

 و ل م

 نوزوا كلا .راقیح ردق هرتم ۲۰۰۰ یرلءفترص

 نزا یغوج ۰ e یهرتهولیک ٣۰ یرار
 ردق یرازج هسالم اس یرلقار وط ۰ روروق

 یا یک ایزو دو لیفتارف «هدهسیا لکد تنم

 «نیچ راد «تیویچ ؛هوهق .ردراو یرالوصح رادتیق
 كلاما لصا . ردراو هدییالوصح رتاسو رب

 امرخ سنحرب نانلوا ریبعت 1 توغاس ) یدیەن رادم

 .ردقیلاب هلبا نوا عونرب ناقیچ ندنکیلیا كنجاقآ

 - رولوا ید یزوج نات-دنه و قوماپ «نونوت
 هتسارک « بولوا قیص كبو قوچ یرانامروا
 یرلجافآ لادنص «جاس «سوننا رارای هفازوفلامو
 هیلارتسوآ هلا ایسآ یلاناویح .ردقوج یراحشا رئاسو
 ك:.رلنالوا صوصخ هبایسآ «بولوا هدننب یلاناویح

 یارشح و رویط . ردنونظم یرلقدلوا لوقنم

 .ردقوج یرابای و لزوک یک یثوف تاجو نافاإیاپو

 باش «روموک مد «نوتلا «بولوا زا یرلن دعم

 هدیرهبندعم های« شعب ۰ ردترابع ندهراس و

 یسیل اها بیرق هلحاوسو هدلحاوس كربازج و .ردراو
 «بولوا نیدتم هلمالسا ندو بوسام هنسنح الم

 یخد هلرایلرب لصاو هلرلیلنیچو رلبرع یرب ندیکسا
 مویلا هسیا هدنرلفرط جا كنبرکوس .ردراشهثیراق

 (وروفرآ ) ابو ( وروفلآ ) راشاب هدلاحرب یثحو مت
 اهد هچایس هک «روینلو موق رب فورعم هلیع-ا

 هکدتیک یغد رلنو «بولوا ضام اهدو نوکزود
 هراردهدکم رک هتیدم يراد هلا لوبق یعالسا ند

 «بولوا مسقنم ه هیءالسا *هریفص تاموکح قوجرب
 هدقعاط یتیکاح امسا قجتآ كنتلود كنلف رلنو
 .ردهدقفاوو رصحم هنتهج تراجم ى وو

 قدەراساو ی هواح هدرازح نوت قلود ترخ

 كلشیا كا . رو رب دنا رکسع ردق شن كر تگ سم

 تسپّرس یهدنسهریفص ؟هربزج ( هدناب ) یهاک:راجت
 رد هلکسا

 ارعخ ناتسادنه O E رش

 E ٣ ۱ لولم
 یربه نرق یا نوا « بولوا مدآرب دامن
 «هنانح*تفه»و یلاواد بص .ردشماشاب هدنرخاوا

 اردک وا تبوش .ردراو یسههوظنمرب یناونع

 یراد زاس رع» تب فلز دنه راس رس ا

 یراد زارد رفس لد یا مد ریس ؛دخ



 و ل م

 .ارمش ربهاشم نارا (هّلادسا ريم

 ) | ىلوام هاش و دل ایصا «بولوا ندنس
 ۱ ؛ شفلو هدنتیل و دمشم هدنامز یضام بساط

 :ردندنراہشا ‘لج تدب وش .ردشعا تاف و هد ٩۱و

 مرز نازو- شتآ نآ هک تسیلاح هفرط
 دزوس ی مرتشابو دوربم رترود

 « بولوا 2 رعاش رب رکید هلصاحم و حب

 ردد انالوم یمسا

f1ار سفن هدرک هرک هیرک واکب  
 ارس“ همه م وکن شیوخ لد درد ۷

 | نولم
 ۸۳۹ ۷وعتاو هدنسیقرش بونج مرتموک ؛ ه كسراپ
 .افتتک «ینیلعماراد ؛یتکم یلخاد .ردعماح ین لاها

 .ردراو ینراګ كلشيا هلبراهق راف ضعبو یسه

 هدنلاعش یاشمآ ( ۱۲۵۱۲1۱۱9 ) ۳
 هدنل اعش ی تنم كنس همطق نونود لیولم

 ¢ بولوا هرز زح همش ي كور دم یضوط هلامش

 یمیدلوا هریک برم ٩۰۰ ٩۱ یسهیمطس ةحاسم
 هدنتعسو هرتمولیک ۰ ۰ + هرف لادن ونح دنا

 ؟ .ردطوم هلیخزرب ( هار ) نالوا

 :ردکن وا تب وش :

Melun )هنرامعمهنیس هدهسنارف (  
 «بولوا هب صق رب یزد كنتلانا

 فرش « بولوا یلیتنقیچ یلیتریک كپ یلحاوس و
 ( الکم ) و ( یروف ) الام « هلیزافوب ( سقوف )
 | هلسوق قسموقو یزفروک اتو یخد ابر «هلب زافوم

 هلیعسا یعلخ ( نو ) هدنسیقرش لحاس .ردطاحم
 هدنغآ تو و جلخرب شمرکهدایز كر هنج ا ك ەرق

 هلران وصوب مقاط رب . روینلو یسهربزج ( رتنو )

 « بویلوا اتان هقشب ندرلیلاچ یرکو یرکا
 ییحاوسو روتسم هلراق هدنعساوم رکا كل هنس

 | رادقم یئزح زکلاب هدنرزوا .رولوا طاع هلرازو

 هدنجا كرلزوب کک ا یرقازبق زر

(1e. de Melville ) 

 | قوچ یرللو

 یسهرب زج

 ۳ زار شف ۳ ا e هدنلامش

 م هدب ا یم لوط ۱۲۰۶ هلا ۱99

 ندنسهعقربازج (یراپ ) «بولوا هربزج رب كويس
 - رددودعم ملص ۰ یس هیس هحاسم

 ۱ هبش نوزواو یوق نرد جا دب «بولوا هرتمولیک

2° 

 ls لیرام ابوئج.. ۰ ودراو , ى ةد زج

 (ماییوجخ) و ( تا) ابی « یزافو سقناب و
 . یغد قرش «هلدم« طرح رحم "الاعش «یرزاذو
 قالپج و یقاغاط . ردطاحم هلبزافوم ( نترام مایب )

 . زوم هدنفلنیلاق هرتم شب نوا نوا «بولوا رب رب
 «تروف « یلآ شام هدنرزوا .رونلو طاع هلرا |

 « یفیلاب یآ « هنیلاب «نر « یریفیص كسم «یلین
 .روینلو هام رویط قوچ كبو هراف سنج رب
 رویکسا ندهرات ن زا ۰ هدهسرغو ی-هعاد *لاما

 . راردنا دیص «بودنک

Melville (ا | لیدلم ۱  
 یضرا (تربلآ سار, ) هلیسهریزج (لیولم ) نایبلا
 یراهریزج (تسروناب) هلبا ( لافود سنر )و
 هكنسیضارا دنالنورف -- « زفروک رب هدنسهرآ

 یراقو ندہلامش ضرع ۷۵۳ و هدنسییف لحاس
 كنسهرزج راتسغادام س « نورب رب و یوق رب
 ی ونج ضرع ۱۲۳ و هدنلحاس قرش لاعش ید

 .ردراو یوق رب ید هدنبررق
 اس تیهبلارت-وآ ( ۱۲۵۱۲۱۱۱۵ )

 ی طب ییلاعت ۱ لیولم
 ۱۳ 6 (هتنردق) ندل-اس « بواو
 رب راط كب ندنسهرب زج ( تسرولاب) یهدنتمج
 ۱۲۳۸ ۳۰۳ یسهشوکیونج دلا .ردشاربآ هلزاقو
 هدیق رش لوط YATE o هلا لونج ضرع

 9۰ کادو ۰ ین ول هر ندقرث .ردعقاو |

E)هلا ( نمد ناو) یبیلاعث لحاس  
 هدنلکش سوق رب هدنسهرآ یرلنورب ( غنیهظ )|

 تكسکو ییضارا .ردراویرلیوق قوچرب ا
 هنسیضارا لامش ك هبلارتسوآ . ردکید یلحاوسو

a: 
 هدنلحاس لاعت قرش تیهللارتسوآ بس

 نورپ رب هلعسا وب یغد هدنرح* (دنالسنیوق )و
 ۱2۲۳۵ هلا یلوئجضع ۱۳۹ ۲۰۳ «بولوا
 .ردعقاو هدیقرش لوط ا

  aeكنیشک کیا [

 ۰ ردنللسدرا یرب « بولوا یعسا

 :وا تب وش
 لوا تس هدو لز وس ناب قشع شن

 دنچقأماد هدز یورپ هدشادی هکره

 ع



 (نکوک)) كیات.دنه لار 2 ی 9 ۱
 تاتئاکر شف هدنساژر «نکیا ندنسهمهار یسهوخ
 لوڊ یالسا ند هلتراشا وردا مام 1

 ینرم هی بوغا تافتلا هابند قترآو ؛شعا
 وش ۹ هلکم زک قابآ نیا و قیجآ یاب ر ۷

 :ردکن وا یعابر 3
 )ورا شید
 تشذکب یخ هداگک دضب دیما

۸ 

 تشذکب عسب

 وت مزا مشچ مدح نوچ همه مر
 راد رد تشذکی یخ هایس

 رازحو هدنتلابا رازح هل كرازج ډ

A NN 
 یداو )و هدعافترا كاهرتم ۷۰ هدنسیب یف

 هبصق رب یزکم اضق هدنبرق یمبانم كب ( ناتو

 ۱۹۰۰ «هرزوا قاوا برع ی ۳۷۰۰ « بولوا

 «یییلماراد صوصخ هکمر دشت رله م «یسیلاها

 .رردشیتب قبلاب ؛یرانمرکد قوج رب رتود هللا وص

 لزوک « یرلهغاب لزوک «یراضوح صوصخم هکم

 . ردراو ینارش رومشم و "یهاکجرفت رب لهرظنم
 یهرترب هاك’ راز .ردفمعا و مالغاص هلتساغ یساوه

 ذاختا یسهلق تعاس هلیف رش عماج رب عنصم یواح

 یی یتهشا شا «بولوا یم راما ر ناتو
 هلاق ندتنامز رایلامور ات .ردهدنزرط اب وروآ و

 ندنفرط دانم ن یرز بولوا هبصق رب کا

 شمن ما وا ذاخما رقم ندنف رط نیکلبو «رامعاو دی دیش

 . یدبا

 دام
۰ 

 لحاس فلاتسدئه ( 11۸۱۵۲5۲ ) ۱
 ترابع ندنسی ونج مق نسب رغ 1

 یکه دن ونج یاځنم كدنه « بولوا هطخ كوس رب

 هلایث ۰ هدلاح ینیدالشاب ندننورب ( نراموق )
 « ندنشیدلوا نیمم كب یفیدلوا دنع ردق ههرت
 ندراببلم یخد یس هطعخ ( هرانک ) نوبفارفح ضعإ

 هرانک الاعش یرابام یرثکا ۰ هدهسرار وديا دع 1

 یوج توقا هکوسلاح + رردپا داف هک ]
 .روب دیا ناس یغیدلوا دودڪحه هلبا ناتلم كرابىلم

 هلیتلاا یابع نانید اب مولا را 2 وا

 اضتفا یلوا دو دعم ندررابیلم یخد كک و "تار

 رایلم روک هفارفج فرع یت .
 (لد) عقاو هدناام زا كنىل اش ض رع ۱ 7

۳ 

 ی لم
 دتع ردق هننورب ( ن روموق) روکذم ندشورب
 هرانک الامش .ردهرتمولیک ۰ ینو «بولوا

 هرم كنلاح *لساد تاک نرف اهرشو ههطع
 (توقل») صو صل ا ىلعو هدهطځو «بولوا دودڅ

 یسهرآ لحاس هلا ترص روک ذم هدیغاشآ ندنرهش

 عسو ردق ههرتمولیک ۸۰ « قرهلیچآ یلیخ
 شینک رب هروکذ م *هلداس هد ( تاکلاپ) و ؛ردبا

 كنبرکزور قرش لاعث «بولیچآ هدننروص زافو
 كند كنب راکرور یرغ بونج و هنلحاس رابیام

 چوا ییضارا .رو رو دقت وه هش راف رط چا

 (تاک)یهدنتمح قرش كا «بولوا مسقنم_هب هقطنم

 ؛ردروتسم هلرلنامروا قص یرلترص كنسهلساس

 «یضارا ىيا هقطنم نالوا ترام ندرلراب

 هدیسهثلاث هقطنم ؛ ردنرابع ندهعورنمو هتینم

 ناتسدنه هلن راهلرات مر و نالوا دتع هيو لاس

 هک «ردرارب یتلپآ نالوا یرا- یرلجافآ یزوج
 ردا طالتخا هلزکد و یرلقلفاطب یرلفرط

 رونا الواو .ردبواح یرلاوک غیصو یلزوط
 هعفد قوج «بوشاط هدننابغط داراپنا و هدنرلعسوم

 رلقرخ كرلن و یلاها «ندنراکدتا فالتا یلامور رم

 تریغویمس قوچ هغقیغاط ینهایم هلضف هلیسهطساو

 (تاکلاب )روکذم هلنامشندنرلغاط ( هلام ۲) .رلردیا

 (ینانو ) نالوا لصاو هلحاس كره ندنزافوم
 (روکندارت) هلناعبن ندنرلغاط (یریکیلآ ) و
 (راسرب ) نچ ندزافو رب قرهشالوط ین راغاط

 تاک یب رف یراهنا كراببام نوتب ادعام ندنرارن
 هلغاوا هصیف كب یرلارم «بونا ندنلابج ءهلسلس

 هدنرلتسوم روما قجمآ « بولوا هدنمکح رالیس
 ۔اکزرر یبرغ بونح هلحاس .ردهدایز كب یرلوص
 تب یر هنوطرف « بوسا هلئدش هدایز كب یر

 هدیرانایا و یوق مالغاص « هدلاح یغیدلوا هدایز

 صن كنسهعورزم «یخارا و هو ی قو

 هیعلشاب هلنسلاها « بولوا ترابع ندن را هلرات 2

 « هوم < هرکص ندل وص 9 نالوا یش رادم

 ۳ ثورارآ «نی> راد « یزوح دنه « ربو هرف

 قاسهراص «ناغوص « هقوف می یزوج ناتسدنه
 ی رلن دعم اسو AY هردراو قاالوصحم ا

 کوا نا «لیف : یسهشحو تان اوبح .ردقوح هد

 «زوموط «نالترص «ییآ «یسیک نابب «كيبک «یز



 ی ل م

 مظعا مف . ردنرابع ندهراس و سراپ «نالپف

 مبات هنتموکح زبلکنا «یرغوط ندبرغوط یی امش

 مبا هنتموکح ساردم هل مسا رابیلم هب « بولوا

 ۔وابکم ب م ootio\ هک« رو دا لیکشت تلابا رب

 هلا لاها ۲ ۲۷ ۰

 هروکنوارتو نیشوق یس ونج مق .ردنوکسم
 «نیشوق » ] .ردیشنم ههزاتم تهوکم یا هلا

 [.هلروس تمجارم هنمراهدام « هروکن زارت » و

 | جیم

 «بولوا هدنتمسو هرتم

 «بوا واندنسارمش ناربا (میدبالم)
 فل رش درگ الم یردب . رددل دذق رم“

EW 

 ۱ . یدیشول و نتردم هیشعتودم یناکروکروه ریما

 هلناخ زب زءل ادىع 11 اراخم تی هجرت بحاص

 AT تب وش . یدیا راو یالاوم

 تسا هدیشک ارزر رتخد رانکرد ات

 مم نو ناتسرپ هداب دنا هنشت بل

 یرودینانناخ دم ناطاس حقلاوبا ]1 |
 . ردیل داف « بولوا ندنسارمش ی

 ردوا تب وش

 یدنای هدوا مورد زوس نیوروک رم

 یدنایوب هناق یشاب یدروک ممتودالغآ عش

 فو
 * ندکتوآ

 قسیاب راسخر لک نآ اب نچ یاشاع

 یدحوا قلو ندنسارعش نارا

 تب وش « بولوا ندننب رصاعم

 قتسیاب رای نشاک ریس زا دوس هچ دمآ راهب

 | هم
 .رش بوتج هرتمولیک ۱۵ 2 (ریدلا سار) قرءلوا

 هدنسل امش لحاس تناصقا برفم

 هدنسبونح قرش كنزافو هتبس و

 هنتلود هبنایسا هدنرزوا هر زج هبش رب و هدنسق

 «یسیلاها ۳۰۰۰ «بولوا هبصق رب مکعسم میات
 .ردراویماوه رغاو یلاب رومشم «ینایل كج وکر,

 ۳٩ هدنسقمش لحاس كناقرفآ 2

 ۳۷ ES 7۳ ۳ 2 ۱ هدنیلم

 3 مبا هناکاح رایکاز هدیقرش لوط 09

 - اها ۱۲۰۰ زکلای یدمش «بواوا هلکساو هبصق

e 
 :ردشملوب مهو كوب یلیخ هلبتف و «هدهسیاراو یسیل

 سیسأت ندنفرط رابنارپا قاط رب شقبک ندزاریش "
 شعب نانلوب هدنراراوج «بولوا یوم ینیدنلوا

 ردنا تلالد اکو هدیاکوکسم نوتلآ ناربا .
 قلهرآ رب «قرهلوا طبع ندنفرط اماف یدوتساو
 كج هلیحاو ؛ردقوب ینایل .ردشفل و هدنلا رازبک روب
 .ریلک ندقازوا تماس قب ر ییوص

 ۱۳ ا اع كاع
 تلود رب کرم ندهعساو كلام نانلو دج
 ف اغار ابآو ابوروآ « بولو همظس
 . ردعماج ین-هچراپ كوب درب

 هبناقعكلام -- .یسهحاسهو یدودح «یعقوم
 دارجا رو یتفارطا كنسيقرش فصن كزئد قآ

 بض ككزکد هرف « بودیا هطاحا فرط ره ناه |

 كنبزفروك هرصب ینعی سراف رحم هلیاحاوس بونجو
 بسا یمظعا ےق .ردلماش یغد ینسهییف لحاوس

 هدهج ردیعکیا هحضارا تعسو «بولوا هدنس هعطق

 یهدنسهعطق اپوروآ هج بها ,هدهسیا رارب یکه داق رف آ

 هنسوم هدایوروآ یسهطقن یلاعش كا .ردهیناثع كلام
Oهدنع یسهطق ینونج لا و  

 ا «مدیلاعش ضرع ۱۳۴ هدنلحاس یزفروک ندع

 هدنساضق سمادغ تير سلبارط یسهطق یبرغ
 تلاسلا هدسراف رحم یهطق قرش او ۰۰

 ندقرث .ردعقاو هدیقرش لوط ٩: هدنساضق رطق

 هیفارغج هجرد ۲۲: هونج ندلاعشو ٤۲٢ هیرط
 لامش یسهفاسم نوزوا كا . رولوا دتم هدنرلهرآ

 2 « بولوا یرغوط هبقرش بونج ندیرف
 الت ٌهطقن كنبدودح نارا .ردهرتمواک ۰

 یاهتنم فرغ سابارط نددزاب نالوا هدنسیق

 ندیلاعش قرش ردق هاغ نالوا هدنونح برغ

 ۳۵۰۰ یسهفاسم نالوا یرغوط هیلونج برغ

 هنیزفروک هرصب ندسمادغو «هدایز ندهرتموایک

 ۰ ردهرتمولک 4:۰۰ هدیسهفاسم ,نالوا ردق
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 هرتمولیک عبرم ۰٤۹۱۰۰ ٤ یبهیطس حاسم
 .ردنوکسم هللا لاها ؛۰ ۰۳۰۰۰۰ « بولوا

 هلرلتلو د هسور «هنامور «هس رف ؛ایرتسوآ الام

 « هلبزفروک هرصب و هلنارا افرش ۰ هلزېکد هرق و
 نادوس«یزفروکن دع«یوجانهدیماما نامی ونج

 ريبکی ار هدب یخد اض ءا ریبک ی اردو یرصم
 قیتایردآو نانو و زکد قآ و هلیتراما سنو و

 ار هسیا نانوو غاط هرق ۰ رددودحم هاب رازبکد

 .روبنلو هدنلخاد یسهرئاد هیناثع كلام ًارحو

 - .یرلاوکو یراپناو لابج «یسیعیبط لاح

 هدیلقا رب هقشب قرط ره كکلاع مساو ردق و

 - هزکب هنیراررپ هعضارا ةيعیبط لاوحا . هلثفلوت
 رب ره تزهنافع كلام ات ذ «بولوا یبیبط کج هیم
 «ناتسدرک «قارع « ماش «یوطانآ “ىلا مور فرط

 هدنرهدام بفض سابارط و رصم « برعلا ةر زج

 قحا هدقجاروش «ندنفیدنل وا فی رعت یربآ یرآ

 هلیساطءا ل تامولعم هدنقح یسهیموع لاوحا

 هی ترد هام كلام هعهج وب . زکج هدنا افتکا

 روتسم هلرانامروا قوچ زا یی رب :ریاس هنلوا مسق

 یهراج هایم لوو یرارابو هووا تبنمو یرلغاط

 یبا مور نالوا لدتعم ید یساوه «بولوا یواح

 هرلنوب یخد ناتسدرک هک «ردب  همطق لوطانا و

 یلحاوس قاعص یلیخ ییعنکیا ؛ ریس هنلوا قاحلا
 ك_.کو ردنا لادتعا بسک هجاوه هغ دلقبج و

 یرلاوچ زسوص هدنسهقرا كرنو و یرلغاط

 یسیججوا ؛ردبرلتهج زاجح هلبا نم و ماش نانلو
 هدنلاح لوچ هدنناذ دح «بولوا قاعص كو زود

 هلیسهطساو رالودجو هلدادما كرابنا كوب «نکیا

 ناسهک اب و ورک یرار روم« دلا ثنأند

 لوح زسوص هدیبجمدرد ؛ ردفارع هللا رصم

 .ردیرغ سابارط هللا دجنو ماشلار« نالو! هدنلاح

 یدیضء#ب ندنرلما و قوج كب تیهبناذع كلام
 هقاط ییآ ًاساسا یربغاط نالوا تسکو لییخ
 *لسلس بلا رلغاط یهدنسهعطق وروآ ؛ریاسهلبرآ

۹ ۳ 
 هنسهریبک *هلسلس ساقفاق رلیکدایسآ و « هنس هيظع

 لساستو بمشذ هموک مسج ییا» «قرهلوا طور

 (قیرانید پل )٣ كنسيظع هلسلس پلآ .رویدیا
 یرغوط هب قرش بونج یلوق رب نالوا ریبعت

 ۔ ر دلوط هلب راهش یکسرهو هنسو « قرهنازوا

 نا یرب « یر رآ هلو ییآ + هرکس لادقد
 یرغوع هقرش هدنتلآ یمان (سومه هلیعدق مساو )

 هدنسهرا یلیامور قرش هللا ناتسرافلب « بونازوا
 لصاو ردق هننورب هنیما یر هد اتم زیکد هرق

 بونج هلیما یغاط طریسد دوخا بودر و ؛رولوا

 لوق رب كدهناحاس یزیکد رلهطا یرغوط هبقرش

 هدیفا-شآ اهدو ( راش) هسیا یرکید ؛رتازوا

 هاو «یقرهنازوا یرغولع هونج هلیمات ( سودنن )

 هردیا لیکشت ی رلغاط یخد كناروا «بولوا لخاد

 اط (راش) یکسکوب كا كن رغاط لبا مور
 كناقلاب . ردراو یعافترا هرتم ۳۰ ۵۰ «بولوا

 هدنقرش كب ودرو « هبلف هدننونح « هنوط هدنلامش

 « بولوا دتع یرهووا كنالس هد رغو هټردا

 دی یرابا هریخذرب كنیلبا مور یر ره

 هلیمان هوصوق یخد هدنسهرا ناقلاب هلا راش

 رتسانم هدیونج اهد و هووا رب مفترم فورعم
 یسهووا هکازوم یکهدنایم و .روینلو یسهووا

 رنو : هحاک هنلابج لوطا ۲ .ردنایاش هرکذ هد

 قره رآ هرزوا لوق چوا ندنسهلسلس ساقفاق

 تنهیاریا دودح یرب ؛ رریک هبهناشع دودح
 تكرسکوب هرتم ۵۱ ۵ هلیمان یغاط (یرغا) هدنحوا

 دودح یرغوط ه ونج « قرهالشاب ندلبج رب

 رلهبعش قوچ رب هلوص و غاص «هلبیقعت یهناربا
 ینرلغاط یناشاطو وروق تناتسدرک « كرهدبا ادم
 یرغوطهسراف « بواوا لخاد هناربا « لیکشتلادمب

 كمورذرا ندصراق هسیا لوق یکی .رنازوا

 هلا یلوطان سفن هدمب « كرهلک یرغوط هنتسوا

 ییغوط هییرغ بونج هدنسهرآ هریزجو ناتسد رک
 هب رغ یر «قرهلرآ هلرق کب هرکص و ؛رنازوا



۴ ۲ 

۰ ee 
 هلیمان یغاط افو ینهب (سورواط ) هلوج و یرفوط

 ردق هانس و هسور و «ریاک ردق 4: الو ندیآ

 شش « قرهدازوا ی رالوق لیکشت یخد ینغاط

 طوب سم کو هن « هدهسرونروک یک درفنم . ردیا

 | ندنغاط یرفآ روکذم یغاط بوک نالوا
 | «بولوا ىلج كسكو كا كني

 كنيلوطانآ هلیجو وب .ردراو 3 هرتم ۰
 ۱ ن دنس هلسلب سورواط ونشا ناشالوط ینه جوا

 لوق لوس رب هدنتسوا یزفروک نوردنکسا

 تکرب لبج ادتبا «هلهجوت یرضواع هبونج «بولیرآ

 جشلا لبج و نابل لبج و هب ریصن لبج هدعب و
 قش ینیطسافو ینسهعطق ماش هلرلمسا راسو هلبرلعسا

 هلیما (ةارس) لابجو ریک هرعلا ةربزج «هلبا

 لیخ هدنع و ؛كرهديا قش ید نمو زایح

 . رولوا یبتنم هننور ندع «كرهدیا بسک عافترا

 مسا ( قیتنو ) هسیا لوق ین وا نالبرتآ ندسافاق

 ینسهیبونج دودح كنتالو نوزبرط هلیعدق
 «هرکص ندکدنیا دید لوقرب یرفوط هساویسو
 ریقو دافزو و « رولوا لخاد هتالو یلوصطسق

 شعلا

 قرهدازوا رااوق یرغوط ههرقآاو یرهش

 ییآ و هلبجو وب - لک ردق هنسیداو ( هبراقتس )
 هدنب رق یلحاوس بونجو لاعث كنيلواعانآ لوق

 كركر كنلوانآ هدنسهرا ییکیا « هنعازوا

 . رولو یرلفرط جا نالوا ترابع ندلاب رب
 «بویلوا عطقنم ریغ هدیسیکیا كراوق وب قجنآ
 یرازافوب قوچ رب رریو دیک هنناب رج كراهنا

 ت رفا ۰ ردراو یررب قلا و

 وروق کهدبرغ سلباراعو رلترص یهدننراع کیا

 . امع كلام هتشيا « هسرونلوا هوالع یخد را هداج

 .ردنرابم ندنون یرلغاط فهم

 هرکذ «بولوا قوچ یراهنا تیا كااع
 یجنرب :ملس هنا وا میسقت هفنص جوا یرلنالوا ناباش

 هنوط ندرلنو « بولوا ترد یرلتامرا فنص
 یخد لن « هدایسا هلحد هللا تارف « هدایوروآ

 كلن هدرع« هداش

۸ 0 ۷ 

 کت «هزکد هرف یر ۰ رافآ هداش رفآ

 ۳ ۱ بسا برملاطع هک «یجوا و
 هزکد یآ هدییجدرد . هنامع رح نیت طرز کر

 رب كنلنسا مىق زکلاب كنسارحم هنوط .رولیکود

 یە ههباثع كلام ندنرانک غاص یهچ راپ

 هواص ندنرلمبات كوب

 ق هټرش دودح هنیردو ینسهیلاعت دودح كیهنسوب
 ًهطخ یخد یر هنسو . یک یا لیفت

 ۰ ردنا سام هات سرا غلب

 تن هب رص مبا هيهلوط هنن .ردبا قش ییهروک ذم

 یباثم یخد ك( رابیا ) مبا اکوب هلبرہن (هواروم)

 . ردهدنلخاد «یافع كلام یمسق ررب تابرلارجمو

 لوت یمهضوح كیرملاطش دي بهلجد هلنا تارف

 .رش مسق كنیلوطانآ و قارعو هریزج و ناتسدرک

 وص هرق قدبا بیکرت ییارف
 لاعتو قرش هانتالو مورضرا یرلباچ دارم هل

 ییضوع هیرض ادا « كر؛دبا نام ندندودح

 لیکشت سوق رب كوب «هرکص ندکدشلرب هلایرج

 ۰ ردنا هطاحا نسم

 قرش « هرکص ندقدالاب یندودح كماش لا

 ره ندلوق یکیآ روکذم . رود یرغوط هییونج
 قالتلا دعب هقشب ندرلاچ ددعتم ینیدلآ كرب

 وص هقوط نلک ندیلولعان۲ یرلمبات هعاشاب بارف

 یسهضوح تجد .ردروباخ تبا ندمهربزج هلی
 مسج و ییدشا لکش كا تارف هلا

 ناتسدرک یرلعبات كنو ۰ بولوا هدنجما كسوق

 باز «العا باز « درس « ناتم نا ندنرلغاط

 هراجا یهدهجرد یحکیا .ردهراسو هلاید «لفسا

 بصنم هشزیکد راهطآ :هدنایا مور رنو : ناک

 رادراو و ( همورتسا ) وص هرق « جرم نالوا

 هدنلوطا آ ؛ نارد نایکود هنزکد قاب ردآ و

 هلا هراقسو قامریا لیزق نایکود هزنکد هرق یخد

 سردنم كوو زبدک نالوا بصنم هنیزکد راهطآ

 . ردیرارهن ناصج و ناجس نایکود هزیکد قآو
 یهضوح «بولوب یامربا لیزق یمجم كا كرلن و

 هكنبرمبات . رویدیا طض ینمظعا مق نیل وطانآ



 ۰3 نوار ات

Eیر وان  

 نوک تیکه شی

 اا

 : یرلکویب كا
 هد كرایکهدنلبامور .ردیاچ كوک نبا ندینومطسقو

۳939 
 اچ یرود « قامرا هصلد

 یک هنکراو هدرآ «هجنوط «بولوا میرم یمم كلا

 لهرطاخ ردق هن یرلن ابغا .ردراو یبا كوس جوا

 عفان ردقوا هدنلاح یحالصا هلرادنیو دس « هسیا

 یرلفدلوا زاح كرابهنا و .ردزسهبش ینجهلوا

 وی ندراهووا تبثم كي هد تهجر كتمها

 را هطآ هدنلیا مور :یخد رابنا کهدجرد یجمچوا

 هاو ( هتسم ) وص هرق رکید ناکود هشیزکد

 نایکود هنیزکد قینیردآ هلبا ( هرتسیب) وص هرق
 « لوود < یم وتشا 6 ( هدکسره ) هدنرات

 هزکد هرق هدیلوطانا ؛ همالق « هسوو

 هبه صم « یفاچ سایلف و قامریا لیشی نایکود
 نلکود هنیزیکد رلهطآ «یریغیص وص نالوا بصنم
 نایکود هزیکد قا و سردنم كچوکو یا رقاب
 ؛ وص كوكو وص هرق «یاچ هجوق «یاج نالاط

 یصام نایکود هزکد ی هن ید هدنسهوخ ماش

 مانو همیرش نالوا بصنم هطول رح هللا یناطیلو

 هرجا رم ید ندنسهطخ نع, ؛ ندرا هلرکید

 نع ردهراسو ماس یداو «رشعلا یداو نتا

 روروق هدلوح بونا ندنس هلام یبخاد كن رلغاط

 عق هلا لنو هنوط ۰ ردراو یخد راپا قوجرب

 . ردلب اق هتئافس ریس كیرعلاطش

 رالوک ق وجرب یلزوطو لئاط هدهبنافع كلام

 كاو هدیل وان ] یرلهصاشاب كنم رالزوط «بونلوم

 كا كرالوك یهدنلبامور .ردهدنتیالو هینوق هدایز

 «هب رسک «هپسر « یرخوا « هردوتشا : یرلکویب

 ؛ سونابخت « كيشپ « ناریوط « هوورتسوا « هناي

 « قسزا < هجاص : یر هعاشاب ك راکه ديل وطاب

 « ردرکا « رودرو « وامس « جام « هینولوآ

 كلا تن لجو راصعجوت «هلغوص «ریشکب «رهشقآ
 یخد هدنسهطخ ماش ؛ردیرلاوک ناو نالوا یوم

 رو لوک هبربط هليا لوک ناند ( زکد قآ )
 هدنتالو هرصل دا رکو هدماشلا ر كرك .ردطول
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۳۶ 
 قوچرب لصحتم ندنسهمکیرب گن رلوص دكراهنا ضمب
 . ردراو یخد رلقلفاطب

 -- . یرلنایلو یوقو یریازجو لحاوس
 یلحاوس «هلکمرک رلزکد هنفرط ره ببهماشع كلام

 لحاوس كزکد هرقو زکد قا . ردقوج كب

 یفیدلوا دودعم ندهنناشت كلام ىنصن كنم ر هیمومع

 سراف رو ینو ناه كنلحاوس رجا رح «یک
 و .ردندهنافع كلام یغد یمن نام گنلحاوس
 قیتابردآ عبات هزیکد قآ هقشب ندزکد لشاب ترد

 « نس هیبرغ لحاوس تیبا مور یرازکد نانویو
 هلیسهبونج لحاوس كنيلبا مور یزیکد راهطآ

 قآ . رویتالصبا ند ی لحاوس كنیلوطا۲

 یزیکد همم نالوا هدنسهرا زیکد هرق هلزکد

 . روینلوم هدنسهرآ یلوطانا هلا لیا مور یغد

 كنلولعان | هلیسهبقرش لحاوس كنيلب امور زیکد هرق
 كنیلوطان ازکد قآ .روبنالصیا ییسهیلاعث لحاوس

 ی.هیرض لحاوس كماش هلیسهیونج لحاوس
 1 ر دمر یی ناف غارت كو
 ساب ارطو یزاغنب «هقشب ندکدریک هدننروص زفر وک

 یضوط هبض یغد هعیو ی.هیلامش لحاوس برف
 رحم .رودبا لیکشت ینزفروک ترس «بولوا دتع

 لحاوس كرصم هلیسهبرغ لحاوس نعو زام رجا
 رحم .ردیزکد ینافعر رینازوا هدنسهرآ یسهیقرش

 كنسهطخ اسلا هلسونح یانمكفارم یخد سراف

 نانلو هدنسهرادایین ام ن دتهج وا كي رعلاةرب زج ین

 یزفروک ندع كنامعرحو هنس هق رش لحاو كنمق

 هلیحو و روت دیاساع هنس هس ونج لحاوس كنم ید

 طع رحم یجوا «بولوا یزکد زوقط ك هناشع كلام

 < ردمبات هب یسالطآ طع رح ىو هب یدنه

 هدنسهرآ طب رګ کیا و هدنغاروط يلام هنو

 . ردیلودج شیوس هک «ردشلجآ طالتخا قیرطرب

 هبهرتمولیک ۱ ۰۰۰ یلوط تیهناثع لحاوس موم

 هشل رب «هدرجا رحم یئاث رب كلوب «بولوا بیرق

 راس یروصت و هدزکد قآ یرادقم برف
 . ردهدرزیکد



 ۱م م
 یعیبط هلبرلیوف هدایز كا ندنرازکد ییناشع

 تو «بولوا یزیکد رهطا ینالوا یواح یرزاهل

 « پولوا بوسنم ه«یلوطانآ و هدنلحاس لوطانآ

 قوج كب هدرهطآ نانلو هدنسبشراق كلحاس و

 لیترربک كي لحاس و « ردراو یرلناول یمیبط

 « هلروا « ریمزا « یلرادناچ « دیمردا ۰ ردیایتنقیچ

 ؛موردو «ثالنرج رکو ك« هطآ شوق « قجافیص «همشچ

 كن رلهطآ ینیلو یلادم هارلبرق یکبموس « هووج

 یجنرب .ردبرلیوق هجاشاب كلحاس وب ینوق رشیکیا
 رل هطآ هردرمزا هسیا یسهاکس اک? راحت هدهجرد

 «كسالس یرلبوف كنلحاس یهدنلبامور كنیزکد

 لوک یلیرو ؛هلاوق «ونافروا «زورونیآ «هردنسک

 هاک راج هدهجرد یجنر «بولوا یرلیوق هکیشب و

 هدد و هلاوف هدهحرد یعکیا و كالس ید هلکسا

 ینایل ییبطو ییوق اتکی كنیزکد قیتایردآ .ردجافآ

 « بولوا ینایل اشاپ کءهدنبرق یسهلکسا هینولرآ
 نکا ؛ ردهنولوآ و جارد ۰ نیکنش هدیرا هاکسا

 یناول تسبرس كنس هربزج هفروق یتراجت كرلنوب
 هزوربو هغراپ «سودنارس هدنزکد نانو .رویکج

 .ردراو رلن ایل یمیبط ضمب یک وئرومو یرل«اکسا

 ترا یزنروک هدران نرک «یرجا ندهزورپ

 غیص یزغآ «هدهسیا رب رب یلشیریولا تكپ هبهیرج
 كنیزکد همرص .نمهریک رارواو كوبب «بولوا
 كدراو همربدناب «دیمردا «دیمزا هدنلحاس یلوطانآ

 روفکتو لوببلک هدنلحاس ییامورو یران الو یوق

 یزیکد رلهطا هللا هرم .روینلوت یرهلکسا یغاط

 قيمها ةسايس یزافو هیناطلس علق یهدنسهرآ

 یهدنسهرآ زیکد هرق هلبا هرسرم « بولوا زئاح

 لوبناتسا نالوا هیلع تلود تاپ هدنلخدم كزافو

 یلحاس یلوطانآ كزبکد هرق .روینلو یریش رهش
 « نوزبرط « هدسیا قو رلن اهل یمنص و یعیبط

 یلکرا « نیطراب « بونیس « نوسماص « نوسهریک

 هدنلحاس يللا مور ۰ ردراو یرهلکسا قوجرب یک

 رکید هللا ینهلکسا هنراو و فوق سوغرب هسیا

<۱۲ 

 «بولوا ولع هلرلباش .روينلوب هلکسا جاق رب

 كرا رحم نالوا كوي ىس هكله هعاانس ريس
 ةرازچ «بودیا بج یلودج شیوس یلیمها نوتب
 هدیدح «هدفنق «هدج «رهلامینب هدنلحاس برملا

 ی-هلکسا نکاوس لشاب كا هداداس اشرفآ و

 یعیبط «بویلوا یرلیوق كوي كزبکد وب .روینلو
 لتیمها اک كسراف رم ۰ ردزآ هدیرناهل

 .رد ( واف ) نالوا یسهلکسا تاهرصب یسهاکسا
 هرف هلب را زیکد نانوو قاردا ك هناقع كلام

 یکمدرجا رحم «یکینیدلوا یسهطآ رب چه هدزید
 زکلای «بولوا زستیمها و كجوک كب یغد رلهطآ

 یسهربزج نیرح یهدنزف روک رصبو یر هطآ ناسرف
 ییالوط ندندیص فدص و یحیاو نایاش هرکذ

 , تنهنافعكلاع هدزکد قآ .راردزاح ییمها زار

 یرکیدو سیربقیرب هک« ردراو یسهریزج كويب ىکا
 .هربزجدیرک ناملوا هرادا هدننروص تبالو رب هجرآ
 هدنزکد رلهطآ هسيا یغوچ كن هينا ریازج .ردیرل

 ندرلنو بونلو:هدنسیشراق كنلحاس یلوطانا و

 ثیهلاوقو «رونلوا هرادا هدهزاتع تروص ماسیس

 نانلوا دع یعلم هیییا مور هلفلوا هدنسیشراق

 دیازج) یرارکیدو «ردلوح هب هرصم *هراداسوشاط

 ءرارویدیالیکشن تبالو رب هجنریآ هلیمان (دینسرح
 « كردمس «ىيل «یلادم «رقاس « سودر : رانوب

 «یوکلاتسا«زونولاق زون را «زومطاپ «هیراقسن «زورعا

 رکیدو طوشاق «هیرک «هکره «یکبموس «هلاپورتسآ
 هدنزکد هرم .ردنرابع ندهطآ كچوک چاق رب

 یر)نآ پو یلع یما ءینایل اغا «ءرمرم یخد
 .روینلوب هطآ كچوک جاق رب هلبرلما

 -وا عساو كب هیناثع كلام س .ىساوهو ماقا
 عافتراو «ندنیدلوا یواح یراضرع فلتخم «پول !

 «ندندیدلوا قرف كهفاتم راطقا یخد هج راسو

 . ردراو توافت و فالتخا قوچ هدنرلنب هحاوه

 «پولوا یراح ییهلدتعمو هراح ملاقا هینافع كلام

 هدهسزامهراو ردق ههدراب ماقا "الاوش ردق هره



۲ 
 تو ۴

 ۶م
 یاهتنم یرارب قوثوص لا .ږینازق هلعافترا هدیلوم

 -وا یراهشوک یبیف لاعث یاهتنم هلا قرش لامش
 هدنراغاط ناتسدرک هلیتهج دیزابو مورضرا «پول

 .وفو هردوتشا هلاك رهو هنسو و هوصوق هدرو

 هدایزو رافای راققوج نیشبق هدنفرط لامش كءوص

 و .رولوا لزوکو نیرس اوه نیزابو ؛رولواقویتوص

 وطانآ . ر دمالغ اص كب هرزوا تموم یساوه دا رلتهح

 راصح هرق و رهن وکی عی یمسق یطس و نالوا عفت ص گن

 راصح هرقو هرصیاو ساویس هلا ادب ندبحاص

 ردق وا نیشیف یخد هدرار نالوا كد هنتهح قرش

 هدنزاب «هدهسراغاب راق هلترثک «بولوا قوئوص

 برضو بونج كنیلبا مور .رولوا قاعصهدتیسن وا

 زیکد هرق و یسهیرغ لحاوس كنیلوطانا هلیاحاوس

 نالوا برق هرلتج ویو یبیقرش ےق كنلحاوس

 كدیغس رح رازجو كراهردو هووا قلا و زود

 قاصص یلبخ نیزاب بولوا لدتعم اهد قوچ یساوه

 ؛راتیچ ردق هرهجرد ۳۰ هرارا نازمو «رولوا

 ؛راغاپ راق اردا «بولوا لدتعم اوه یخد نیشیق

 مور .رشیت یرلجاغآ نوهاو لاقتروو نوتزو

 نزاپ ییداو نوط .هیلحاوس زکد هر اا
 هدتبسن وا هدنیشیق «هدهسرولوا قاحص ردق وب
 -ونج لحاوس كنیوعان آ .رولوا یلتدش قوئوص

 -اوس ماشو هدرارب یت لآ برق هلحاوس وا هلیسهب

 «بولوا هدایز اهد تاق رب ترارح نزاب هدنلح

 یزاغسورصم . زانا وا سح تدور الصا یخ د نیشدق

 كپ ندرارب و هجر ارح یخد یلحاو۔ سلب ارط هلا

 هنب راقم ل امش یلحاوس اقیرفآ سکلاب ؛ردلکد یلقرف
 كرغاط كو یلحاوس ماشو یلوطانآ و ضورعم
 هعض رع «ندنفب دلوا ظوفحم ندراک زور و هلیتل ولیح

 اذهمم .ردمالغاص اهد یساوه و ؛رلس هنلوا دع

 یجاغآ امرخ نایلوا هدنلحاوس ماش و یلوطا ۲

 برهقاع .رولوا رم العا ٹپ هدنلاوس اش رفآ

 كنعو زابحو ماشلارب هلیلحاوس یزفروک هرصب و

۰:۳۳ ۱۲ 
 قلا نالوا دتع هبوب لحاسو ناناوا ریبعت هماہمت

 كلام هسیا ىتهج نازف هلیفرط جا دل رشمو یرارب

 هدرلتهج وب « بولوا یرار قاج ص لا تی یاقع
 هراقبح ردق هراهحرد ۰ هرارما نازبم ن زاب

 هدرلبادر. «نوجما هظفاحم ندنرارح «رلناسنا و

 یزاب كرلفرط و . رارواوا روبم قمروط
 هد یشیق «یک یغیدلوا هاشم هناخاد كماح

 هلعافترا یلابج كماش قجن | .ردلکد یلقرف قوچ

 یرار عفتم فیهطخ وب « بودیا لادتعا بک
 تارس لابج هد كنم «یکیشیدلوا لزوک كي هجاوه

 لدتعم امنص هلجنآ زا و قهح نانلو هدنرزوا

 هلعافترا «بولواسبای كپ یساوه اذه عم ؛ردیلاوه
 ندنساضتفا ضرع تقو و چ كلنىرس نالنارف

 . زامهلوا مالغاص و فیطل ردق كلنرس نالوا

 هب هقطنمو مق چاقرب هجاوه هناغع كلاع هلهجو و

 كني وطان آ و هدنلبا مور : هعاک هرومشاپ .ردیسقنم

 كوص و كلباو راق نیشبق هدنتهج قرش و لاعش

 هرص هزآ یخد نزا «بوغاب هلتثک روما هدراهب
 ره «بولوا طاح هلرغاط یرلطسو كنا وطان ۲ ۰ رافاب

 .دتبا بج رلغاط وا ینتبوطر كرلطولب ناکندفررط
 روما وو «رافاب روما زآ هدهلاب یطسو «ندنکب
 .روبلوابجوم ینکآز تیر اق هنارم كنب رلاروا یلردن

 هسیا هداقرفآ هللا برعلا ةريزجو قارعو ماش

 .زامشای چیه نزای «بوغاب روا زا نیشیق
 ٥ .ییاناوبحو نداعمو تالوصحم «یفورت عبا --

 تعط هللا اوه و كط رع هدهنامع ًهعساو كلام

 هدكناناوبحو تالوصحمو تاتا ینافالتخا كنیضارا

 هبهراحو هلدتءمو هدراب ملاَقا «بولوا بجوم یفالتخا

 کال اع لصا .روشش هعوئتم تا وصح ص وصخ ا

 هدیلوطان آ و لا مور «بولوا یرب هرخذ هناوع نبرس اهد یلحاوس اعرف «ربارب هلبا قرف نالوا

 «رادواچ «رصم «هبرآ «یادفب یلتیلک هدقارعو ماشو

 دوخت «هلوصاف «كجرم «یراد «ماسیس «فالو

 نانلو هدنتلآ وص . رویشیش تایوبج راس و

 ندنجشرب رصم « هدهسرونلوا عرز رب هدرارب
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 فر هدلخاد « بویمهازف ترهش كب یسهةشب

 قوماپ

 ندننالوصحم شابا تیهباثع كلام یخد

 . ریل ندجراخ یغوچ كجنر نالوا

 هتشب ندنرادقم یلتیاک ناقبچ هدرعم « بولوا
 رادقمللبخ یخد هدنرلفرط هكننالسو نیدیآ «هنطآ
 «بولوا ندنسهلج تورث مبانم یخد نوفآ .راقبج

 دوص و « یک یی داری دشیتب یرب ندهتوا هدیلوطاآ

 هدنراتهج یبا مور راسو بوکساو كينالس هدراهنس

 رکش هد ردم . ردشمالشاب هکر دشیتب هلتک یخد

 یخد تیویج هدرادقم زا و هوهت هدنع « یثماق

 «دومرآ «الا «بوشیش هلتلک راهزبسو هوم .راةیچ

 «ربجنا «هولآ «ران «یهباق «یاتذش «هنشیو «زارک
 رلهویم راسو «موزوا «هناتسک قیدنف «زوج «مداب

 .رولوا لصاح هدنفرط ره كنيلوطانآ و لبا مور

 مور «بولوا صوصخم «هننامع كلام لصا نوتب ز

 هلیسهبونجو هيب رغ لحاوس كنيلوطانآو یبا
 .رونلو هلتیلک هدیرغ سلبارطو ماشو هدرلهطآ
 جافا و هنادنم <« لتاط < نويل «لافترو

 هدنتهج نوزبرطو هدررب نالوا رکذ هدینواق

 ره كبرملاةربزجو قارع هلبا ماشلارب .ردقوچ تي

 یعاونا كنامرخ هدب رغ سابارطو رصم هلیفرط
 یخد یدنهرع هدنع و زوم هدرصم .ریشیتب هلتیلک
 ندرلهوبم .ردرووشم هدیلیج كلوناتسا .روا وا

 امرخ «ریجا «موزوا : یرلنانلوا جارخا هدایز دلا

 جارخا یخد هزسو هویم هزات ههیسور .ردقدنفو

 « بولوا قوچ كب یرل.ویم كنیلوطانآ .رونلوا

 لیوحم هلیتسٍ و قرهلدوروق یرادقم یلیخ رب

 .رونلوا ظفح نوجا شیق ابو «جارخا «قرهنلوا

 قوچ هدیلاجارخا هنیلدنم هلا نویلو لافترو

 قوجچ ندنرالافرو هفب صوصایلع « بواوا

 بارش .راقبج یخد ىغا نوت ز للتیلک .راقبح

 زک]ای «بویلوا هدنتبسن ینرثک كموزوا ینالوصحم
 سیرق ۰ ریلساب هدرارپ نالوا نابتسرخ یبیلاها
 .ردرویش« یرلبارش كنبرلتج كينالسو

 ۱ ۱م ۰۱
 یرلغاط نوتب نام هلیتقو تیهنافع كلام

 یرو#اب یر کك رانامروا «بولوا روتسم هلرلنامروا

 هدنلاح لوح و وروف یدعش « هلکمنا بلج یخد

 رومعمو تبنم كپ هدراتفو وا رار, قرچ رب نالوا
 ادا نسحو هظفاحم یرلهدقم هک افیح «نکیا شغل و

 قرش كنيلولمانآ هله « بویفلوا تمه هب رلهر
 نوتبسب قارعو ناتسدرک هلب راتیج یلاعث قرشو
 هدماش .راردمورح هل ندناقورحم «بولاق قالبج

  للعو راکدنوادخو نیدنآ هلب راتهج هک و لبا جاو

 مورو هدنراتهج یرفنکو ینو مط ق صو خلا
 دوجوم رانامروا یلیخ موبلا هدنرلفرط رثکا كنلبا

 هتسارک ز آ رب ندنرلتمج لو و هک: زکآای «هدهسیا
 ندننادقف هيلا طئا-و كرلفرط رثكأ «بوقیج

 دلرلن امروا .رویمهنلوا هدافتسا ندنرنامروا ییالوط

 هرق «نکروک «هشیم «هلیعاونا ماچ یراجثا رثکا
 دوکوس «قاوف «جاغآ هج «رومالخوا « جافآ

 هدافتسا هدایز اهد ندنجارخا طومال .ندهراسو

 نونو . راقیچ یخد هنیچرو نارطق « بونلوا

 «بولوا ندننالوصح یلشاب كا تنهیناشع كلاع

 لوبتم 3 ۰ هدهسراقبج یون ۳ هدفرط ره

 یرلنوئو كنم رلتءج هلاوقو یکی یسیلتیاک لاو

 ههبنجا كلام هدیرادتم یلیخ رب كنو «بولوا

 . روئلوا جارخا

 یاونا تنداعم هدنفرط ره كیهنافع كلام

 طئاسو هلیهلنوزوا دلرلهفاسم قجآ « بونلو

 نداسرف ندننادتف فناقورم « یاصق ك هبلقن

 ؤا یازج كب یرلنانلوا جارخا یالوط

 هدنرب چاق رب كنيلبا مورو لوطانآ « بول

 نوشروف ییس « زانم «مورف «ریقاب نالیراقیچ
 روک یلکرا تالشیا ندنفرط تلود هلنداعم راسو

 كرت یرلندعم ناکو هانثوک .ردنرابع ندنندعم

 .ردقوچیخد تفنو یغاب شاط .ردشفل وا لیطعتو

 یکه دیلوطانآ ك رکو هدرلهل یکيدلحاوس كرک زوط
 هلتیاک هدنرلن دعم یزوط اق ضعب و هد رالوکیلزوط
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 یلیخ هقشب ندکد تا عفد ی هيا تاجایتحا «بوقیچ

 «یلدروکوکو یراوص ندعم .رولوا یخدتاجارخا
 «بولوا قوچ ك ر علیا یندعم راسو یلکیلج

 گنيلتیچو یرلهصلباق لاحم رئاسو هولاب « هسورب
 .ردروهشم یلوص ندعم

 رارباچ یعنص ردق هن ره «بولوا قوچ رلاعم
 نب زاب ۰ هدهسرویغلی اهد لو صا كمر د شبت

 هدراقالشیق نیشیقو هدرلامرم یعیبط یکەد رهاب

 هلرلتوا نالیدوروق بولتالبوط ندراراچ یعیبطو

 هیلها تاناویح « بولبریدشت تاناویح قوچ كی

 ران و .ردندنتورت عیانم ىلشاب كا تنهناقع كلام

 هدهحرد یجکیا و نوبق ینانلوب قوج كا ند

 .رویلر و .تیمها ردق وآ دغسل ی 8

 یا كرنوب «بولوا یجریویق رلنویق یهدنلیا مور
 قاشوع اهد زا ر ییغام كنسنح رب و ذیذل

 هناجوسنم هلا هدلاح رهو ترس ك كن رکید

 ناتسب رع و یلوطانآ . ردهدلاح رب قجیماراب

 « بولوا ندنسنج نامهرق یرلنویق كدب راتهج

 هجریغآ و یلغای كب یرلتا «یربا كب یرلتوریوق
 برعل اهر زج و اش رفآ .ردابق هن یرایغاس و

 سنجر یقوروق نوزواو لقا نوزوا هدنرلتمج

 مقنم هسانحا فا یک .ردراو یخد نویق

 قوچ یدوس هدنرلتمج ماشو هدرلهطآ « بولوا

 کت زدن مهطخ ماش نوش :ردراو ینج ر

 هرقآ كنلوطا آ .ردهداب ز قوج ندرلنوق

 ییک كزتف هدراراوج وا هلل راتبالو ینومطسقو

 هساکد ردق یلوا ندنکیتفت «بواوا قوچ یخد

 هرزوا تیمومراکذا .رونلوا هدافتسا یخ « هد

 رر و توس هیق ترد قجمآ هدنوک و كحوک

 كنو یر یمن کتا و
 لزوڪ شم یک یراکنبا جلاطم . ردلزوکو

 كلام ءىشنم لصا كنسنج تآ .ردراو هدیراسلح ۱

 دارصمو ماشو قارع هللا برءلا ةر زج ؛بولوا هام |

 . ردروهشم یرلقارصف نالکو یر ایا
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 «بولوا یا كو یربا یراکشا كرصمو ماش

 كسي ربق .ریلب ریدشیت یخد رارتسا لزوکندرلن وب

 هدنلیا مورو لوطانآ .ردروهشم یرارتسا یربا

 یخدرلربکس شعب شک اف اذه عمو ك وکو یدام

 .ردڪج ص هنم رارئاس ولیکی لل هنسوب .ریاب ریدششت

 سنج رب روهشم هلیشیورو ناوهر یځد هددیرک

 كي فورعم هلیمسا كنلم هدیالدم . ريشدتب تا

 كچوک هلبوب هنب هدسودرو ریکی سنج رب كچوک
 ینابب هدرلغاط رلنول « بوشیتب بک رم سنج رب
 كلاعنالوا نوکسم هلرب رع هود .رارزک هدنلاح

 قحم « بونلو قوج كب هدنفرطره تیهینافع

 هدنلاحتریشع ناوبح كرایمو ناید یک كاوج

 هدیلوطا آ ۰ ردیقرافم ربف قیفر كراب رع ناباشا

 برع .رونلو ید هدنرلتهح هردا كنياب مورو

 یراشع داوروو درکو هودو ٿا هداز كلا یریاشع

 هدنابامور هعلشاب زوموط .رارریدشیتب نوبف یلتیلک
 یراو یکجو كيا . رونلو هدرراغلب هدایز كاو

 للیخ «بولبریدشدت هدنفرط ره تیهسافع كلام

 هیشحو تاناویح .راقیچ یعوم لابو لابو هزوق :
 «راسکاص «ناشواط «یابت «زوموط «ییآ «تروق

 تاناویح راسو باڪس «قوسرو «نالترص «لاقچ

 ینوبق نابب «یسیک غاط «هجهرف «كيک هليا هرینص

 نالسرآ هدنرلتهج برعلا ةر زج .ردترابع ندهراسو

 .رونلو یغد نوه سنج رر هدرصمو نعو

 هدهبناغع كلام س .ینراعمو تراجو میانص

 یلتلوپس ییدتا داما كنف ین هدیدح میانص

 زونه رلتءنص روئلوا ارجا هدرلهقرباف هلراهنیکام

 عیانص هدلاح کیدعش «بومالشاب هكا مملو قرت

 .ورلبا هنوک ندنوک هدهسیا ندنلیبق تاشزج هیلحم

 هشقا كربا یکم د هکره . ردهدک اوروک ین لوا هدکل

 هدلسهرف ًاریخاو ندمصسام ةن اخف هلنوباه ٌةقرباف

 سبسأتهدیلحو ندنسهقرباف هرئاسو ریمزاق نالبچآ

 .هبصق نورکكنتبالو ساویسو رلشاق كيا نانلوا

 هراس و كاهعثود یلقوماپو یلکو نالبروق هدنس



e 

 ًادج هقراف جاق رب لام ءرلنوب و ندنسهقراق
 ییجر رضا " ردهدلاح ر ردق ناباش

 "ةقيقح رنو هك «ردیحت ماکو هداج و ىلاخ
 ردق هل « هلفلوا ندنالومعم یقعسم هتب غر

 « هدهسیفول همش هدنکح هل روس « هسل ر دشیش

 هنبراهبصق سودرکو قاشع كنبلوطا لامعا هلتیلک
 كماش و كناتسد رکو كنيلوطانآ «بولوا رصوم

 هدنرلتهح شعب هدكنیلبا مور و هدنف رط ره ناه

 «پولیاب AE قرفتم و هدراوا «هدهسرویلای

 زوجوا تب )۸کآ و ؛ررویلب یناوب یعاص رانا
 .رتازف رلنالوا هطساو هدهرآ «بوراقیج ندنرللا

 یقسایط ك نلد هجالآ و هسوام هدهج ردیصکیا

 رثکا كنيلوطانآ هک «ردهقوط قوماپ سنج رب
 یسلاها نداقو كکرا كناروا و «ریاساب هدنرافرط

 هدنلیا مور هدایز كا قایشو ابع .ریابناللوق هد
 . ردندنون هجلشاب یلاسوبلم كرلیلبوک « بولیای
 ؛بولوا روشم یرلابعیغاط همام كنتالو كالس

 اهد هدزآ رب بولیاب یلکا رنو . راقیچ هلتیلک
 هنغلزوجوا هداعلاقوف «هلواقح هل راقبح نوکز ود
 یخد ندنفرط رلمدآ یللاحهتروا ءان هننلمالغاصو

 بحو اجو قشمد ماش .ریلس هلنااللوق هدناسویلم
 هدراتهج رئاسو رکبرایدو هدنرفرط رئاس هلبرارهش

 كلهدرپیلنادبالقو یل همریصو یلقوماویلکوو یلکییا
 راشاف قومایو كپبا یتلباونا هلناجوسنم كلەمشودو
 رازب یلکییاو ییتوماپ یک كجنوربو زب هجا .ریلسای

  روهشم كا «بولبا هلتیلک هدنلیا مور و لوطان ۲

 هدنراهبصق ناربت و هزور و هدهسور یر

 هينا كلام قلعتم هب هعش و د هله . ردبرلن الساب

 «یتتبج همی دلرکو هیکسازوک كرك ینالومعم
 رقاب . ردعجم تاق تاق هنئالوصم ایوروآ

 هسلصن یغد قمنص لاا ةفاتخع «یناوا ندجتوتو
 مویلا « بولتروق ندندیلقت وروآ ردق هب ی دوش

 مت له ۲ شل شیت ظاب کرد و قلا
 روب «كارجهکنتن «كاریکالچ «كابجریمد .رونلوب
 كنت قفوا نالوا ندهداع تاجایتحا یک ینایجناخ

 رکذ هدننایم عیانص نالوا رفحم عودطوم راتءهنص

Ah ۴م 
 «یراشارتلقو صاقمكانبرزرب راتەنص نالاق .زامهنلوا
 لسا لا لت شهوک هنوز رط و كن اروا

 > قنوا ریثلشیا هلتراه» لئام هرلنوو یرلنوتساب و
 رب یسولردرب ره كرلن ون هک «ردنرابع ندرایش هكفت
 قتسدو كلموچ قانج ندناربوط ۰ ردص وصخ هتکلم
 . ریل هدهنناطلس هملف هدایز لاو هدرا رهناه رابش یک

 یوزا قوچ یترآ كنراهلول قویچ رلیجهلوا |
 لاتا یراقاط یاچو هوهت « هنیرزوا یسالاق
 قعسم ید تالومعم یکو « هدهسراشع وشود

 هض را تالوصح .ردشمامهلو یحاور یرلث دلوا

 « یاب نوتبز الثءهو یراضعسا و هثیت هیناویحو
 یبلاها فذص رب یاما هراسو رینیپ «غای «بارش
 ارجا هدرره ناه ید تغابد « بودیا لانخا

 هنابتخسو نیشم هیغابد تالو« « هدهسرونلوا |

 نیتالتو نیرتسول «ولدیو «هلاسواک «بولاق رصح#
 ترابع ندنائزج هیلحم میانص «لصاا .رویمهلباب
 كچوک كمیانص كا یجنآ ۰ بولوا یرک كپ و
 وا لامها و دوحوم یمهنوع هدسایقم سقان او

  ههینامز تاجایتحا « ندنغیدلوا فولام هلعیانص

 تمه رب یئزج یرللو جاور « بودیا قرت هروک
 . ردجاتحم هقرط ةئاراو

 كباقرفاو ایسآ هلا بوروآ هیناثع كلام

 قاصتلاو قالت كن هعطق جوا وو یارب لزوک دكا

 یلطسو یایسآ ندفرطرب «بولوا یواح ینرلهطق

 هلا طسو یاقرفا و نادوس هدندفرطرو قرشو
 هنلتخم ملاقاو «ندنغب دلوا عقاو هدنسهرا اوروا

 یبرفت لبرل جاشاپ كن هعتاو تاجارخا .ردکلشیاكپ
 ۱ : ردیتآ هجورب یراتیف

 یا یاریل یناثع یاریل

 nO یغای نوتد ۱ ۱۲ 6 ۰ موز وا

 ۳۹۰ یسهلوک نداعم |. ° كبا ماخو هزوق

 NV اوبو ازجا | ۰ هریخذ
 ۳۱۷ او ۵ قومای
 ۳۹۹ تیم AAT كيتفت
 £ امرخ [ ۰ نویفآ
 ۳۹۳ تاناویح | ۱۰۰۰۰ (ندنع) هوهق

 ۱۱۰۰ مت ۷۵ یزام

 ۳۱۵۰۰۰ ملکو هداج و لاخ ۱ A یاب

 ۱۸۹ قدنف | ۰ ربحا
 ۱ Cs ‘o نارتخسو یزد



 :ردآ هحورت یرللت یلشاب كا اا 1

 یتاغع یاربل یامع یاریل

 oe هقسنای | ۲ ٥ ۰۰ اونا ب

 ۶۱ ۰ ربمد ۱۹: ‘> رک

 11 هخوچ | ۶۰ هک

 Ve} تاوداو تالا 2 AS كويو قوماپ

 او
 }0° روتساقو دمزاق

 EN ۰ هتسازک ۱۱۳۱۰۰۰ كيلپا قوماپ

 CN دغاک 9 ایوبو ازجا

 AE هیلاقب E 7 م

 ۳۳ »۰ باوا رضاح 9 هوت
 ot. EE ۸۱۱۲۰۰۰ هریخذ

 0 هشقا كيا ۷۹۷۰۰۰ نایتخسو یرد

 1 Ese تاناویح

 هدهبناقع كلام هک «رویلیشالک آ ندرلاودجو

 تاجارخاو «رویلاق هدهجرد یصجوا یجارخا هریخذ

 .روینل آ هربخذ ندجراخ هدهدنتبسن ینصن كهعقاو

 هجر د یجنکیا « هرتلکنا هدایز كا هبناقع كلام

 «هسلارف هدهحرد یعمچ وا « ناتسراحمو ابرتسوآ هد

 - اغلب هدهجرد یعشب « هیسور هدهجرد ییمدرد

 ترا لرلو د راس هرکس ندنوا و یرابآ اتو

 قرف هدایز كا هدننب تاجارخا هلنالاخدا «بودیا

 زعراجت نالوا هلتلود ناتسراحو اب رتسوآ نانلو

 ۔اریا نولم ه یونس هز املاراشم تلود .رد

 یمبر كنو قجنآ ندزب « هدلاح ییدرو ایشا قلا

 تالاخدا گكنتراجت زلکنا .روبل آتالوصح هدنتبسن

 هداز هدنتتس ۵ هدزو ندنمف تاجارخا ست

 هژهدایز ندنسبه زعراج نالوا هلا هسنارف .رد

 هعتما ییدرو هزب املاراشم تود « بولوا عفان

 تالوصحم ندزب قرهلوا هلضف ردق یمبر رب كنتيق

 ر

 اغلب و رصم هن ) هن رلهلکسا هرناڅع كلام

 اغس ناقیچ بوریک یونس ( هتشب ندناتسر
 یوم « بولوا هدنرهدارا ۰
 داران و . ردهدن اعیتسا هنالنوط ۶ ۰۰

 .ردیسیکنکلی یروصقو رواو ى۲۹ ۰۰۰ برق
 خد هراجت لئافس نالوا لماح یغاعغس یلئاثع
 هلارواو ۷۸ هدنباعیتسا هنالنوط ۳۷ ۸۰۰ امج

 ۱م م 3+
 نکل ۷۸۰ هدنبابتسا هنالئوط ۰

 یو كرلوب ریمد دوجوم ۰ ردنرابع ندنسیک
 ۱۹۹۲ كلو «بولوا هدالوط هرتهولبک ۱
 یا هرتمولیک ۱۹۰ « هدشلیا مور یاهرتمولیک

  ردهدماش هد یاهرتمولیک ۳6۵ ۰« هدیلوطاآ

 هس رصو ناتسراغلب ندلوبناتسا یرب هدنلبا مور

 اوروآ هلیقرط هیبرص ندکیلالس یرکیدو هلیقبرط
 «هقشب ندطخ لوس کیا ندیا قاصتلا بسکهنط وطخ

 .ارواو هنسهلکسا جاغآ هدد قرهلرآ ندطخ یجرب

 ام ندکنالس هلبا طخ رب دتم هکنالس ند

 كنب راو ریم د یلوطانآ .ردراو طخ رب یخد ردق

 لصاو ردق هب هرقن آ هلا اد نداشاپ ردبح یطخ رب

 هیهانوک «بولیرآ لوق رب ندرپشیکساو « رولوا

 ندریمزا .ردیک ردق ههنوق هلی رط راصح هرفو

 لزیکد و نیدیآ یرب « بودیا ادب طخ ییا یغد
 «مرزوا كمشا رب هلطخر وا هد هبهات وکو هبنوق هلی رط

 .اسینغ«یرکیدو ؛شلوا لخاد هنتبالو راکدنوادخ

 « بولب رآ هلوف کیا هرکص ندقدراو ردق هب

 .ردشمراو ردق هبهموص یرب و هرهشالآ یر
 كنسيخكلاو یصتلرب هلطخ رب وا هنب كنسیجترب

 ندههادم . ردروصتم یدیدع ردق هبهمر دنا

 طخ گكچوک ی یا ردق ههنظآ ندنیسمو هیهسورپ
 ندنوریب یر, كنېرلطخ لوب ریمد ماش .ردراو یخد
 .ردشفلوا دیدع ردقهسدق ند هفای یرکنذو هقشمد

 ددمتم هللا هدادعا چوا يا هدتخاب

 یرلبتکم هئادتا هرزوا هدیدج لوصا و هبدشر
 «هیبط «هیرح «هیرح دنام هتلود «یک یغیدنلو
 1 هبرکسع بناکم (یجلوط نعي ) هناضهدنرمم

 ۳ ًهبدشر ددعتم هلبرهدادعا كرلتوت و یس

 ًهیبط « هکلم دودعم ندهبلاع باکم . . رددوحوم

 راد «نیللاراد «تراجت «تعارز «قوقح «هیکام
 یتاسی ردت هلب رلبتکم نداممو نامروا «تالملا
 بکمرو یناطلس بتکم نالوا هکرتو هجزسنارف
 هتفشلاراد .روینلو ثانا میانص بتکمرب هلبامیانص

VV 



 1 1 5۸ امم
 هی مک هاد .ردکرت ی" درب انسیلاها | هتسهب رو میم كرلتجوچ سکیب و متبو هما

 هبدشر و هیئادتنا هللا ېتکم رب لیکم صوصخ

 یهوصخ ددعتم سوصخ هنب راسرد هدادعاو

 هط داراتکم یهوصخ و .ردراو یغد رلبتکم

 هدرارهش كو ج يک كيلالس مزا هد
 ءاسژر كەلم ريغ تاماج .ردشلجآ یلاثما یخد

 كارو هدنخباب رک هدنسهرادا تحت كرل هلاحور

 روکذ قرهلوا هدادعاو هدشرو هادا هدنایالو

 كىل وةق ؛ یکی غی دلو ا یرلبتکم ددعتم صوصخم هاناو

 تح كرا هبهارو بهارو كنم رنویسیم ناتسلور و

 یرابتکم ثانا و روکذ ددعتم یخد هدنسهرادا

 ندتفاب « هدلاح ینیدلوا ییثتسم رصم .رددوحوم

 یرهش تورب شا قرت هدایز كلا هعفرامم هرکص

 كرلتورامو كرارنویسیم هدایز لا هداروا ؛بولوا

 یرهیبط بتکم رب قحو یرابتکم لمکمو ددعتم

 ۰ ردراو هد

 یرردم « بوئلوا داشک هزوم رب هدتغااب

 . ردهدکغا قرو عسوت لبخ هلتمه هباذ نانلو

اا اد ها نالو طول سم هب هطرش عماوج
 یر

 ۱۰۰۰۰ یرلباتک كنبرب چه «هدهسیا یواح

 بت یغوچ «هدلاح ییدمهدیا زواجت یدلج
 .ردب واح یی هحل نوا شب

 = . یرلبهذمو ناسلو تیسنج «یسلاها

 رکذ هدب راقو و iS كلام مومع

 كيوب «بولوا یثک ۰ ؛یکینیدنل وا

 یاویلم ۰ ای رقت ی E لنداعبر رب

 یروصقو یوسوم یردق ۳ «نایتسرخ

 هاش كلام . ردلسم یردق نولم ۲۸ ؟ نمی
 «بویلوا تلود رب چیه سن افلتخ یبلاما ردق

 هسانجا ددعتم یرلنایتسرخ دارکو مالسا كرک

 ین كا .راردصلکتم هلا هنسلا فلتخو مسقنم

 یوق كرت نالوا زثاح ینتفص کاح موقو قیسنج

 مور هلیسیلاها مومع ناه ك_نلوطا ۲ « بولوا

 قارعو ناتسدرکو ماشو ینصن كران السم یکدنلبا

el ۰.6 

| ۱ 

| 
۱ 

 یخد rE تكنیلوطانآ نش ««سلوا

 + قلم هنب راتعاج ییمراو مور هه ذم

 لخاد رانو نکل . ری-اک مزال قفلوا دع كرت

 هتویلم ۱۰ یلاها نالوا كرت لصا «نیزسقلوا باسح

 هنردا هللا لوبناتسا راکرت هدنلبا مور .رولوا غلاب
 كن راتالو رتسانمو هوص وتو هدنرات الو كنالسو ۱

 هدنلبامور قرشو ناتسراغلب هلبرلتهج بونجو قرش |

 ؛باشتیع نمی هدنراتج لاش كماش . روپلو
 هدنرافرط رثکا كاتس درک هلب راتهح هفروا سیلک

 قح « بونلوب ییشیراق هلرلبیع هدقارعو هلرادرک
 r . ردکرت یسهرضاح *یلاها هذكدادغب

 نانلوب هددادنب و هدناتسدرک هلبراتح یلامش قرش

 هدنراطسو كنیلوطانآ .ردندنسنج ناکرت راکرت

 (راشفا )و ( كوروب ) هدنراتهج هبنوق صوصخ یلعو
 هردراو یخد یراتریشع كرت ضمب نیشن هيخ یک

 راس «بولوا هجنتمج ناسل زکلای یینکاح كراكرت
 .ردنوم یرلقرف ندهلسم ماوقا رکید هعمجرب ۴

 .ردرامدآ مطمو نکاس لوغشم هلتعارز یرثک او

 «بولوا راب رص تیسنج یلترثک لا هرکص ندرلکرت
 روسک ز وتط نالوا برع یسهلج ناھ كرعم
 ماش «هدلح ینیدلوا بوسح یبیلاها دويم

 -رلتمج بف ساب ارطو نع «زاح «یارع « هریزج

 برص برق هوبلم ۰ ۳ ت

 كنیلاها همافع كلام هلیجو و .روینلو یلاها
 یمبر چوا ناه هسرولوا لخاد یخد رصمو یناثلث

 هرلتیسنج ددعتم یمبر نالاق «بولوا كرتو برع
 هاشم كلام موم قرهلوا ی رق .ردیقنم

 : لس هنلوا میسقت ین آ هجورب هعیسنج یبیلاما

 ۱۹۹۰ برع

 ۱۰۰ كرت

 ۳۰۰ eee قاموپو راغل

 \ °.A دوان رآ

 ۱۹ لبرصو قاتشوب

 7 درک



 

۰. ۰۳ ۰۰ 

 یمضعا مق تنسیلاها هینافع كلام هجيهذم

  یرلنایتسرخ لالاق هدهحرد یعکیا «بولوا مسم

 «یلاداک «ییایرس «ناتسنورپ «كیل وتق ؛ینمرا ؛مور

 أ بهاذم . ر دیشنم هب و دی دو بهاذم راس نورا

 :ردبتآ هجورب یرارادقم ًاسرفت كنلاها بات هب هفلتخم

 ۳۳و E لسم

 (مور> سقودوتروا ۰ ۰۰ ٥
 كىلوتق ۰

IG:هاو یطبق «ینادلک ر قارس اا ی یمدا ۰ 1  | 
O. oc.ناتستورپ  

E ىمۇ 

f4۰ ۳۵ ًاعج 

 «قانشو «دژانرآ درک «دلرت «برع رلزالسم
 بوسنم هنراتیسنج هناکنچ و سکرچ « قامو
 هجراغلب راقاموو هلناسل یدنک یربره ندرلن ویو

 و یمطعا مق تهیمالسا “لاها .راردبا ماکت

 زکلاب ؛ردبهذلا یننح یغوج هدالرلنو « بولوا

 یفاش بهذم هدنرلفرط ضمب تااتسدرکو هدرصم

 داد - ردبلاف یلام بهذم هدف سلبارط و

 یییش یعق كوب رب كنسیلاها یراتهج مرهو

 هدیمشعا مس كنسیلاها نع «یکینیدلوا بهذلا
 كنلوطاآ .ردمبأت هنیهذم یدیز ندهبعیش قرف

 بهذم شابلزق ندرلییش هنب هدهدنتهج قرش
 سا هدنراتیج ماش ۰ ردراو رلمدآ عبا هنسیفخ

 رلب دیزب هدنتهج ناتسدرکو زرد نالوا ماسم

 كرب ره ندهفثاط یا و هک « روینلو یخد
 ین سقودوئروا . ردرباغم همالسا نرد یداقتما

 «راش «مور ران ایتسرخ نالوا مبات هثبه ذم مور

 تورب و ماش ) بیع و خالوا «دّوانرآ «قانشو

 ۱م ۹
 ناه كرامور «بولوا مسقنم هنیراتیسنج ( هدنرلتهج

 .زیونجو كيدنو یا زکلایو سقودوتروا یسهلج

 رلنیتناول شعب نالوا شعثالمور بولوا ندندالوا رلیل

 سقودونروا یهظع مق یخد كراراغلب .ردکیلوتق

 یزآ كيو كيلوتق ىردق كرب زو زکلاب «بولوا
 « بولوا نایتسرخ ىلا كرلقانشوب .ردناتسن ورپ

 .ردکیلوتق یی رو سقودوتروا یا هدالرت و

 یراب نام «بولوا نایتسرخ یا رب كرادؤانرا

 كرلخالوا .ردم قن هراکلوتقو سقودوروا ه یراب

 هنبرلپ دنکی سیلکم سق گرا نهرا .ردسقو دور وایم هلج

 كرزون هدنرل ګا «بولوا بوسنم هبه دمر صوصخ

 . ردناتساورب هدیردق كر یللاو كرل وتق یردق

 هدنرلتهح مورضرا و 9 كرلينمرا

 «بوشینوق هجنمرا رلکهداوبناتسا هلبرلنالوا نک اسا
 رلمور یهدرلاروا « یرلنانلوب نکاس هدیلوطانآ |
 ید كرایطبق -رلردماکشم هلناسل هکرت فرص«یک
 هلماسل یبرع .ردراو یرلبهذم صوصخم هني راب دنک

 مود-* مدد ۴ یتورام هسیا راپ رع نالوا ماکتم

 «ینادلک «کیلوتق ییرس «مدق "ینایرس «ییلوتف
 .راردمسقنم هبهاذم قوچرب قرهلوا هرئاسو یام

 بر سلبارطو رصمو نعو قارعو ماش كرلیدومب

 ناسل « بولوا رب یرلنالوا نک اس هدنرلتهج
 .انآو ییا مور «هدلاح یرلتدلوا ملکتم هلبا یبرع
 هفرط و قرهناوا درط نداناپسا رنک هدیل وط

 لات رونا :مونلا : یا عا تره
 . ار دملکتم

 قيمها كتيموق و تیسنج هدهینافع كلاع

 تیمها هدیز هبهذم « بولوا هدهجرد یکیا

 ص وصخ هن رب دنک یني وسنم كبهذمرره «هکلرو

 ءاسؤر یدنک كتماجرهو ؛ردبا لیکشت رلتعاج

 راسو یرلبتکم هدنتح یسهرادا كنبرلهبناحور

 .ردراو یرهربخو هبل تاس.سؤم

 فی هناذع كلام - .یسهیکامو هفارفح نایسقت



 ۱م
 یر, هک« ردراو ییسقن ییا قباطمربغ هنیر یرب

 مست ۰ ردیکام مسقت یرکید و قارفج سقت

 ثنيلاها ابرثکاو یرب ندیکسا کام ینارنج

 هدیکلم سقت و « هرآ طخ فاتخم هروک هنتیسنج

 . ردیپسفل تروص ههر اسو تابالو هجهرضاح*هرادا

 : هديا نایب ینسیفارغج میسقت الوا

 ( هدنس ههطق !وروآ )

 (دازابیکیو كسره عم) هنسوب

 هردوقشا «هوصوق

 هنایو رتسانم

 (هداقرفآ )

e 
 (هقرب عم) برغ سلبارط

 مق تیهبناثع كلام : ناك هبکام میسقت

 هرادا تحت كتلود هبیرغوط ندبیفوط یمظعا

 هرادا هدهزاتع تروص هدیمقرب « بولوا هدنس

 هنب ییضعب كرار نانلوا هرادا هلزابتما . رونلوا

 هلیتفرعم رلفرصتم ابو یلاو بوصنم ندیلام باب
 «رولوا هرادا هلتاماظن صوصخم هنیراب دنکق جم آ و

 ۰ ردنرابع ندنانبل لبج و « ماسیس « دیرک هک
 ةراداو میان هبهیناغ تلود "ةتسايس هدییضمب

 .روالوا هرادا هلیتفرعم رلسنرب یارا «بولوا لقتسم

 :ردترایع نادناتسرانلب هللا هیرصم تبویدخ رارب وب
 یمهرادا «هدهسیا ندسنج یجنرب ییا مور قرش

{۰ 0 ۳11 
 ۱ هلناتسرافاب «ندنفب دنل وا هلاحاو كرت هنسن ر ناتسراغلب

 ایرتسوآ اقوم كسرمو هنسو .ردشفلوا دیحوت

 . تحت كلەرتاکiا سیرف و كنتلود ناتسراجم و

 هرادا هیریضوط ندییفواع ۰ رویئلو هدنسهرادا

 تیالوره «بولوا مسقنم هتایالو هسیا رارب نانلوا

 ههبحانو اضف جاق رب قاس رهو «هغاجتس جاق رب
 هتبالو رب چ۵ «یخد رلقاخس شمب .رونلوا میسقن

 میسقت ۰ روشلوا هرادا ًالقتسم « نیزسقلوا قمم
 : ردینآ هجورپ یام

 یسیلاها رادقم هرتم ولیکم برع تیالو

 (كلام نانلوا هرادا ندبیفوط)

 VY > ۷ یتاما ره

 ee ۳۸۹۰۰ یتالو هل ردا

 .EN o to » كالس

 ۱۷۵۰ ‘° ...Vt » رتسانم

 Vos »> 4 ° » هوصوق

 VN0 »۰ ۱۳۷ » هردوقشا

 )0. ۰.۰ ۱۸۳۰۰ € هناي

 ۳۳۵۰ ۰۰۰ ۱۳۸۰۰ « دیس رح ریازج

 ۲۹۶ ۲ ۷۹۸ » دنزک

 ۱۹۰۰ ۷۳/۰۰ » راکدن وادخ

 ia GEE CCD » نیدیآ

 \ ٩ :AA ۰° CEA هنوق

 4 ۳۷۲ ۰ هنطآ

 "۰+1 1 ۰ هرقن ۲

 ۱۰۸1۰۰ 1۹1۰۰ 6 یت ومطسق

 ۱ ۳۸۰ ۰ ساویس

 ۳دی ۳۰۷ » نوزبرط

 6۹۷ ۰ ها » مورضرا

 0۷۵ ۳۰۰ , ۳۳۲۰۰ « زیزعلا ةرومعم

 ۷۱9۰۰ ۳0 ۵ » رکیراید

 FAN .° ۸ » سیل

 ۳۰ Th » ناو

 Pes tc V0 ۰۰¥ » لصوم

 .Ao >.“ ۷۶ » دادغب

 .Ves ose EVV » هرصب
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 تاب یرهش كوس لا تنهباقع كلام
 ند۲۰۰۰۰ «بولوا لوبناتسا نالوا هبنس تنطلس "

 رادقم هلرارهث کید نالوا ییلاها هدیز

 :ردیتآ هجور, هدیراسوفن
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 هوزب

 (رکیراید) دمآ
 هروصنم

 برع سابارط
 هیسامآ

 هلح

 دور ک

 فر ناعنژرا Peles اا

 ۲۱۳۹: هیهاتو- | ۰ دات و E هبصق | ۰ "ناو
 NINE روهنهد ۳۹۰۰۰ مویف ةنيدم

 E هیقذال | ۰ هرقتآ
 رو رهشالا “Ve شوم
 ۲۱2۹ یللزاب) ۳و هیلاطنآ
 ۱۳۱۳۱۰۰ ما ۰ مرا

 ۲۰۷۷ قادوبآ ...o) نده
 EE NE راف

 ی هطراپ ا ۳۶ 0 هب دنق

 1 سی یداذاب هطآ
 ES جاغآ قرق ۲۳۰۰ هک اطتا
 r تویرخ ۷ یه
 ۲۳۰ هیهلسا

 ندیکسا هیناقع كلام - .یسهیخرات لاوحا

 شعارق تیمها كويب ًابدقو شملوا لثان هتیندم یر,
 ی هرات لاوحا « هلفلوا بک ندهبخرات ؛یضارا

 یسهطخرب ره تب هناف* كلام ًاعدق «هدهسیا م٣ كب

 لکش هندتم تکاعو تلود رب انتعم كيو هجربآ

 یدنک یسهبخرات لاوحا كنبرب ره «ندنکیدشا
 هدارو ؛بونلوا ناب و رکذ هدنسهرص یا

 ورضگن دنراریکن امج ناربا .ردقوب تجاح هنیرارک#
 ناربا و «طبض ینغوچ تیهناقع كلام یهدایسآ

 .یدشغا هوالعیخد یرصم یلغواو «قالا هدلود

 ندق دلاق هدنلا كرلساربا تقویبخرب هعساو كلاعوب

 تو ۲ بوک طی كرد ا اوست اك

 فثاوط ندا روهظ ندنرارادرس 5 ندنتافو

 هلداحمو هراحمهدنرا هرآ رنو «ماسقنالاپ هدننب كولم

 یکسا هروکذم كلام هدنایم و «هلنمالوا ككا

 وا .یدیا شتا باغ ًاعق ینراتیئدم و تبرومم
 تاموکح وبشا «هلکغا ادب توق رلیلامور هدهرص

 یقسهلج ررب ررب «هدافتسالاب ندنسهق رفت تا هریغص
 -اراو ند رعلا ةرب زج هلهحو و . یدرلشع | المتسا

 یاتسدیو هرزح و قارع نالق هدنلا كالي

 قلود امور الماک هبناشع كلام ادعام ندنرتهح
 ماسقنا کیا تلود وب «بولوا دودعم ندنکلام
 ثكننل روطاربعا قرش هروک ذم كلام تقو ییدتا
 كلام هدننامز تموکح و . یدیشمشود هنسهصح

 ندمالسا روهظ .یدیشغا یادت قوج هروک ذم

 برغمو برملا ةربزج و رصم هللا قارعو ماش هرکص
 -ووطاربعا مود ؛بورک هنسه راد هعمالسا تفالخ



 !AA ۱م م

۲۳ OCT IN 

 مم
 ةجرد ٠٠ ۰ هلا بقمآ ینضورفم میقتسم طخ | ؛شلاق هدنسیداو یراقو تتارف یدودح كل

 گنبربرب «هرکص ندکدتبا ماود هلیجو و هدهيفارغج |

 | ات گنيلوطانآ رلیقوعلس. .یدرل_ثمریک هبلوطانآ
  لیکشتنتلود هیلوق «بویا.رلیا ردق هنیرلتهج بی

 «هلزواجم یدودح وا نسم ا هد قوحو

 ه دنسه ره یخارشا كن رلۆو ڪس مور .یدرلدمتا

 ۱ ید یا مور هبلوطان | هبناذ*تاود ندیا روهظ

 تاچ « لر هدیا كلام میس و هدنه>ح کا رهو مه

 ؛ شع واص ین رب « هلغهراقیج ین رال: كنار واعاریعا مور

 ۰ كوي ندیا طالتخا هدنرلنپ و نانلوب هدنسهقرآ
 نالوایغابآ داران وب هد هناسم لیخر هرکصو رالوک

 رب دودح طخ یمارج كنغامرا (نارول تنس) |

 « دار هخ

 <« ردیا بیقعت

 هونج كرن وب دودح طخ ت 5 e ؛راتوط |

 ینطخ 8 تدم ر

 « گود ف بونج تالو هلاعش هرکس و ۱
 | هبهدحاو ءيرادا ین همشامشع كلام یدمش احشردنو

 نوجا هرات لاوحا کیر ندتفو وا .ردراشل ۲

 .هلروس تعجا سم هنسهدام «( تاود) هناتع»

 ردق ه ره (15۱۸۱1۵15) هم كلام

 رشثکا موبلا تناقمآ ۰
 هرادا هدنتروص هتفتم ریهاج او كالام یرارب

 ییمظعا مق كزبا ام یاقتمآ مسا و «هدهسرویشلوا

 بودیالیکشت تموکحرب هلو لوا كاو ندا طبض
 همظعم لود و نانلو قلود كو كا تا مآ

 هتلود رب نالوا لخاد هنسهرص

 .رلرید یخد (اقمآ ) هجہداس اکو
 هعمتم كلام س .ی.هحاسم و دودح «یعقوم

 هک را كلوا

 | «بولوا ترابع ندنفصن ناه كنيلام# یاقشمآ
 یه دنس-هشوک ییرغ بونج ثنهروک ذم ًهعطق

 .ذم ٌةعطتو نیس وذح مق نوت هقشب ندهقیسکم

 نالوا هدنسهشوک یرف لاعب قام كەر وک

 ردیواح یضارا ( هقسالآ (

 «بولرا یرآ نوتسب ندهعمتم كلام هتسالا

 یتسهعساو *

 یسهعساو كلام (نوینب .هود) مات هب هرتاک أ هدن)هزآ

 ندیسالطآ طیح رحم هعساو كلام لصا «هلنل و

 نمی هبنک | نوتب تناقمآ كدلدتعم طبح رح
 TE یرف لوط ۱۲۷ ء هلا ۷۲ ۰

 «قرهلوا دتم هدنرلهرآ لام ضر ٤۹ هلا ۲
 یسهلدتعم ملاقا نوتب كزرل اش یاهمآ

 ۳ رغ «نوینیمود "هل امش رب یسالطآ طع رحم اق

 و هقیسکم یغد "ابونج «لدتمم طرح 7
 روک ذم زکلاب ۳ هلی-و و .رددودجم هلب زفر وک

 راس «بولوا دودحه هلبا ه2.سکمو نوذیمود

 .ردطاحم هلزکد ندرلف رط

 - راق یهرزج (رووعاو ) هدنلحاس لدم طح

 رح یسهلامش دودح

 | روک ذم .

 | .ردلماش

 نوینیمودلابج *هلساسرب كوس هلیع»ا « رلغاطیلایق » |

 ۱ دودح «یرارب ییخر هدننونح كعام را روکذ مو

 «قرهقارب هنناکاقتسم زلک:ا «قرهلوا هدنفالخ هعیباع
 لصاو هب ی.الطآ طع رحم هدیلامت ضرع 4۵" هنن

 هدیلام ضرع ۲٩۳ هسیا یس هونج دودح .رولوا

 ندنبصنم (هترو لد هدنارغور) هدنزفر وکه قيسکم
 برغ«كلرهدیا بیقمت سارع كغامرا وب «هلبا ادن

 ۱۶۹۲ «قرهلوایلقیشالوط ییخ یرفوط هبیلامش
 رب «ماودلادعب گدهنیرق یذورذم طخ یبرغ لوط

 قردلوا ترابع ندهضورفم ٌهیفتسم لوط+ اط

 i '‹كرەدنك یرغوط هب یلاعش برغو هیرغ

 . رولوا لصاو هلدتعم طبع رح هدیلامش ضرع

FES Iهدنجراخ ك دو دحوب هسا ی.هعساو ءيذارا  

 هلبا ۵۵۳ «بولوا 4 یرآو زرفم نوتبسب د
 رغ لوط ۱۷۰۳ هلا ۳٤۱و یلامشضرع ۷۲

 دمج رح ا2 «نوینیمود " اقرشو دتم هدنرلهرآ

 ید ًابونج «یزیکدو زاذو تر "ابرغ «یامش
 قوس «هدلاح یعنی دلوا دود هلا لدم طع رح

 كلام . ردترابع ندهدمم# ءى ءيذاراو هدراب مل اقا

 هقسالآ و ۷ ۷ ۰ ی ی

 « بولوا هرتهولیک میرم ٩۲۱۲ ۲۰۰ ربارب هللا
 .ردنوکسم هللا یلاها زواج یثویام ۰

  .یرللوک هلراهناو لاج «یسیمیبط لکش
 «بولوا زودو قل هووایمظعا مسق فی همت كلام

 هدتج وا .ردقغاط و عفترم ییرغ مسق زکلای

 بوذح «بولک ندهتسالاآ اور ندتسهعسناو تکاع

 هقیسکم «قرهنازوا یرغوط هونج هدعبو «قرش
 هنناب رح كټ (هدنارغور) «هلطاطحما بک هدندودح

 هقبسکم هدنسهوا كدودح «هدهسرورو

 ندنس هتروا یطسو یاش مآ « هلن | التعا هت ۳

 هلیمانیسهل-اس (دنآ ) هدیونج یاقبمآ «رورلاب | یلاعشضیع 4٩۳ «قرهالشاب ندزنروک یکه دنسیش
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 ماود ردق هنیزافوب نالجام یکه دب ونج یاهتنم ات
 رب هدنلخاد هعمتم كلام همیظع *هلسلس و . ردنا

 شمب هلوصو غاص «بولوا مقنم هرهبمش قوچ
 بونج کوہ كلا كرللوق و .روینازوا یخد رللوق

 «ردیلابج *لسلس (جاسهاو) نانازوا یرغوط «قرش
 «قیرفتلادمب ینسهرآ یرلت ر وهج غنیموبو هلا وهادیا هک

 رلغاط یلاق .رودبا دادتما هدنجما یتروهچ هاتوا 3

 ؛ :۰۹) هقاالب قس :یرلغاط تسک و كا كنس هلساس
 قی غئول ۰( هرتم :۳۸۶ ) دراوراه «( هرتم

 ( هرتم ۱۷۰ ) قوت كوس ۰( هرتم 44۵۰ ])

 هدنفرط قرش كنسه لس رلفاط لایق ..ردیلابح

 ندنوینیمود هنب هلساسر رکید ایزاوتم هلیا لحاس
 بونح هلیما « یسهلسلس راهلالش » ادا « بولک

 هبقرش بونج هلیمسا (هداوناریس) هدمب و هبیبرغ
 3 وب رنازوا ردق هب لاعش ضرع ¥ یرغوط

 ۷ ۲۵) نوسرفح :یرلهطقن كسکوب كا كل هلساس

 (هرتم46۵۱۱) تو « (هرتم 4۰ )٤ رینر «(هرته
 كلحاس اتو هدنقرش یخد كنهلسلس و .ردیرلغاط

 < یس هلساس لحاس» نعل (هجار تسوق) هدنتسوا

 ندنسشرراف یسهررزح رووتناو رلغاط هرص رب هلمم

 ییدودح هقیسکع «هلیا بیعت یلحاس « قرهالشا
 روکذ م هول یسهریزج هبش هینروفیلاق «زواجلاب
 كرلاو . رولوا لصاو ردق هنحوا كیهررزج هبش

 ل راغاط اف .ردهدهحرد ىج کیا یعافترا

 یجوا کیا هدنراهرآ هداوناریسو یسهلساس راهلالش
 لشد هلباب كسکو رب عساو یستروا و هحراط

 ندف رط 3 و ی-هراح هایم هک هک رویدیا

 عساوو دددتم یءهدنجا < بوم هلو لو هزکد

 قرش كنس هلسلس رلغاط لایق
 یمظعا مق ینهعمتجم كلاع قرهبالئاب ندنراکنا

 ندلاعتهرزوا تموصو جوق“ هدنروص فیفخ كي

 هووارب ععاو هدهجرد كج هلند زسنایاپ لام هونج
 ( یلاشلآ ) هدنفرش یاعمتنم زکلای « بولوا
 رر یرغوط هقرش لاعش ندیرغ بونج هلیعا
 كسکو كا هدتنو هک «رونازوا لابج *لسلس

 . ردیفاط (مو دقالب) نالوایسهرتم ۲۰ ٤ ٤ یسهطقن

 « بولوا قوج یرلغاط كنسهرزج هبش هتسالآ

 نالوا هتک یدیما كنا یلقاط 8
 ونج مسق هلیمان « یلابج هقسالا» هلساس ر نوزوا

N 

 

۳ 
 هدنرطسو «یکینیدلوا دتمم هقرش قدیرغ هدنسب

 راسو غاط کیا هلب رلعس | ( نوقو ) و (هواق) ید |

 (سابلا تنس) نالوا یراکسکو لا .روینلو لابج
 .ردراو یعافترا هرتم ٥٩۹٤٤ ك غاط

 كم یرللوک هلیسهراج هایم تانهعمتح كلامم

 هبهضوح كوب جوا هجهراب هایم «بولوا قوچ
 قرش و لدتعم طبع رح هدنتهح برغ : ردع-قنه

 یر هضوح یسالطآ طبع رحم هدنفرطلاعش قرشو

 هقیسکم هسیا ید ونحو یطسو مق نوت «بونلو

 لدهض وح جواو .رودیالیکشت یس هض وح یزفروک

 ۱۲۹۱۱۰ ییعکیاو ۱۹۱۷ ۹۹5 یبیجترب
 هكز.روعجوا«هدلاح یرلق دلوا هدیرلتعسو هرتم ولیکع ب

 - رولوا غلاب هب هرتم ولیک عب ص ۶ ۲۵۹۹ ٦۳٤ یعسو

 (یبسیسیم ) نالوا یغامریا كوب كلا كضرا "هرک

 تو زکای « بولوا هدهضوح و یهظع رېن
 هدنتمسو هرقم واک مب ص ۳۲۵۰۹۱6 یسهضوح

 69 و۶۳۵ ۶ تار كغامرا یلتشهد و .رد

 تیوب و ۰۲۸۰۰ یلایظه رہن (یروسم) مات
 ردق دکرتشم .بصنم  یهدنزفروک هقنسکم ندنعینم
 .ردهدنغان وزوا هرتمولیک ۵۸۸۲ «هسرونل واباسح

 یرسیسم یراقو ندنساقتلم كره ییاو «هیل» ءان

 درج « نکردیا اضتقا كارو هیروسیم یمسا

 لوق كجوك یمسا و یتیم هنتماقتسا كنسارج

 اکو یروسیم نالوا کوس كلا «بودبا هظفاحم

 كلام یسیدن ك ( یيیسیسیم ) .روبنلوا دع میا

 كرالوک كوب و هدنبرق یسهنلامش دودح كټهعمتج

 را هم ندا لیکشت طخ هایم مسقت هدنتوح برع

 هفرش هاک « هلنامس ندنلوک ( هقساتا) هدنسهرآ

 «نایرج ییغوط هونج «كرهدبا لیاع هرض هاکو

 كنسارج «هلا ذخا رابنا قوچرب ندلوصو غاصو
 لصاو هبرهش (یول تن- ) نالوا هدنطسو ناه

 هل رب هل ( یروسی+ ) نلک نالوص «هالقلوا
 ' سمت < هلم هضور » هدرلغاط لایق هسیا یروسیم

 نالوا دئاع هب هعمت كلاع نوت r نانلوآ

 هقرش هدمب و هلامش ادا «هللاسن ندعفترم لح

 « گرهدا نایرج یرغوط «قرش بونج تاو
 هدیغاشآ اهدو رلباچ قوج رب نلک ندهیلاعش دودح

 كوب ددعتم یا ندنس هلل رغاط یابق هنن



06 
 لصاو هنساقتلم N «هلبا دخا را رهم

 رک نادقدلآ ییض رجب لا جو ۰ .رولوا
 هب ون ی ماود rel یدنک یب ر سیسام
 | ندل وص هدیغاشآ اهد ٤ دار ه دیا ناب رح یر

 هدو ولا هظع رهترب رکید هلیمسا ( ویهوا )
 ینافاآ هلیسف قرش لامش نوت فیهعنجم كلام |

 كاران زسب ؛اسح نیا ندنرلکتا رغ كنسهلسلس
 اص ید هدنفاشآ اهد . ردنا م۲ ین راوص
 ندغاص یراکوب لا بول آ ر اپنا قوچر, ندلوصو
 :لیرق » یتمی ( روردیر ) و ( ساسناقرآ ) یفیدلآ ¦

 - اهنا قوچر یرب ره هدالرلن # هک رد « قامریا
 ر 1۹ هلو و و .ردلکشتم ندنعج در

 رب هدسایقم كوس و ممظع نایرش رب یرلق دلوا عج
 یکم هدب 8 روا ا هدننروص لس
 ماسق الاب هرللوق ددعتم «هدنل وصو هناحاس ی زفر وک

 . ررماج ییدکودو «رودیا لیکشت هیلاد رب عساو
 هلاد «قرهازق رب ندزکد هک دنک هر
 (ییسیسیم) .روینازواهنچا دازیکد هدنتروص هریزج
 كنم رن ( ویهوا ) لح ینیدلرا قوچ كا ینوص كن
 یناضف هداروا «بولوا یر ی یس اقتلم
 .رکود وص هرتم کم ۸۰۰۰۰ هدهیانهدنتسوم
 «هرزوا ینیدنلرا ر کد ؛یغاشآ نداروا ردق هن ره
 تننوص ندلوص و غاص «هدهسرویل اهد رهن چاق رب
 .هووا قلا ماط رب ؛قرلربآ یرارادقم یلبخ رب
 ردق ه ره . رولوا باف NES رلةلقاتاب هدرا

 رلغابم یلتیاک یتموکح اقی سآ هنساشنا رادنب و دس
 «بویسم>د دنودس هدنناضف «هدهسر و دیا فرص

 ینارطا « دلرهک اب و قرهقس یرادس همفد قوچ
 ویهواو یروسیم هللا ييسيسیم زکلاب .راساب وص
 هئافس مس یخد یغوح ندنرلمبات كرانو ۰ «لکد
 ررواو هدنف رط ره تان هعمنم كالام «بولوا اص

 هدكنغوچ رب ندراما . ریشالوط یرلیک نکاب و

 یخد رلنو « بولوا یرلهلالشو یرلشیذا یلتعرس
 « دژرهرب وچ رلهننکام قوج رب قرهلوا زسفرصم
 تمدخ هنسیقرت هاءدانصو « هرادا رلهقب راف دوس

 هقشب ندپبسیسیم هنب زفروک هتبسکم .رویدیا
 .وس دلا «بولیکود راما قوچ رب ندهعمتج كلام
 دارلغاط یلابق هک.رد ( هترون لدهدنایغور ) یرلک

 نتموکح هةیسکم یی “لاعبا ندنسپب ونج مق
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 هک «ردیغامرا ( نارول تنس ) یکوہ دكا درز وب ۱ غا

 آشا یس

 ۔امکسوس «هراوالد «نوسدوه :یرلهعاشاب -رداکد
 هلدتمم طح رحم .ردبرارون هناواس و یتاموفوب .هن

 . ردهدابز یلشینک «بولوا |

 قازوا كب ندنس هیقرش لحاوس كنەعمتج كلام
 ندنسهلاام قرش تنهلسنس روک دم ۰ ندنةیداوا

 مم
 « هرکص ندکدتسا قش ندنسهتروا هونج ندلامش

 هبلونج قرش «هجنوا لصاو هنېدودح هتیسکم
 یدودح طخ ردق هندصنم «كرود ی ضوط

 هرتمولیک ۲۳۰۲ یبارجم هدتنول .رویدیا لیکشت
 «سوزارب «ودارولوق : یرارکید .ردهدنفلن وزوا
 .ردهراسو رور تلف « همابالآ «هنیاس «یینیر"

 : کاک هرابنا یهدنسهطاام یسالطآ طع رح

 لآ یر رب هدن-سیقرڈ مق تاب هبل اعش دودح

 زآ كب «بولوا هدنمکح یغنایآ كرلاوک مساو نانلوب
 یمظعا مقو ؛ ردبا سا هبهممتم كلام هدر

 هرتمولیک ۱۱۳۲۰ یبارم كنو . رددنام ههدانق

 لاج *هلساس یناغل آ

 قوچ را مآ نایکود هروک ذم طبح رحم كر تا
 دوس یر 8 « یییم هنذل زآ تل هفاسم « هدهسا

 دراز وب .ردکوس یلیخ « هدهسیا زا هسیا یرانلکود

 هیناترپ تلوینیمود هک ردیفامرا ( هبیعولوق ) یرب
 ندرلغاط یابق هدنرلطسو كنتموكح یس همم ولوق

 كلام « كرهديا نایرج یضوط هپ ونج «هلنامېن
 نلک ند قرش بونج « هرکص ندکدریک هبهعمتج
 ( راغاط یهلالش ) «كرهشلرب هلبا ( رو رهکانسا )
 رب نوزوا كپ « رورلاب ندنزافوم رب كنسهلساس
 .رولکود هلدتمم طرح رح «كرهدیا نشت میخ

 كراغاط لاق هک «ردیغامرا ( ودارولوق ) یرکید

 یضوط هبیب رغ بونج ۰ هلناعن ندنسهل"ام یبرغ
 «كرهدباذخا راهنا قوچرب ندلوصو غاصو «نایرج
 زا رب تان هتسکمو «رولوا لصاو هنندودح هقسکم

 ا ل ررر ( هبنروفلاق) هلا قش ینرب
 هدهحرد یعنکیا و دنوسا ( وتنمارقاس ) .رولنکود

 .هلساس ( هجنارتسوق ) هلبا ( هداون ) یغد رېن رب
 «كرەدبا عج هایم كنهضوح ی هدتسهرا یل

 ( دلویموه ) ۰ رولکود هنیوق وتسیسنارف ناس
 یخد رهن رب نالوا لوط هرتمولیک ۸۰۰ هدنمسا
 لخاد کءدنسهرآ یسهلسلس ( هداون ) هلرلغاط یلابق
 .رولوا یهتنم هلوک نالوا یانمه د آ هدهضوقت
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 كلا «بولوا قوج كب ی ات 3

 نالوا طول ص هنر هدنسهیلاعش دودح یراکوس

 «بولوا هدنمکح زیکد رب یرب ره هک «ردلوک شب
 هنسیخکیاندزافو رب .يهایم لضف كنیکهدیراقوت لا

 ندزافوب رب هلبوب هنب یهایم هلشف كنسیخکیاو
 كلا «بولکود ردق هنسیعش) كلذکو هنسيجچ وا

 «روروس :قرهالشاب ندبیف می ندیراقو» رالوک

 .ردیرلوک وراتنواو ه را «نوروه « ناغفیشیم "

 هسیکر ب نوزوا لوک نانیشیم زکلاب ندرلنو
 یرط ره «بوقراص یرغوط هب ونج هدننروص
 زکاای هسيا كنبرارکید ؛ردطاحم هلبا هعمتجم كلام
 یرلفرط یلاع و ههعمتم كلام یرالحاس ییونج

 كن رهیحطس ةحاسم دارالوک و ۰ رددنام ههداتنق

 . رولوا غلاب هبهرتمولیک میرم ۲۷۵۰ یعوم

 ۳9 یرالوک ( وراتنوا ) هلبا ( هرا ) ۱

 .رودبا لکشت ی.هلالش ( هرافان) روپشم هدزاقو
 درک هدنفرط ره فیهعمتم كلام هتشب ندرلنو

 كرلباچ نایمهلو ارم دارکو ندنمسو كراپنا

 رالوک قوچ كپ قرهلوا لقتسم ااو لکشتم ندنراوص
 قرش كرافاط ىلا یوبب كا كرلنوب «"بونلو
 كور » عقاو هدهضوح یلخاد عفت یکه دنفرط

 قوچ رب اهد هدالباب روک ذم ۰ رد « لوک یلزوط

 هدنراراوج ییبانم انیسبسیم هک ین روت"
 .ردراو لوک كج ک زسباسح یخد

 «تلیهعمتحم كلام — . یرازجو لحاوس

 طرح رحم یی هدزکد چوا یک ییدلنید هدیراقو

 هدنزفروک هقبسکم نالوا بت کوا هلا یسالطآ

 كا هرتمولیک ۰ ENE طبع رج و

MSنالوا قرف زا كب ندزکد ۽ بولوا  
 . یک هن و جاسر کید راک

 یلحاوس فی همت كلاعر-ة هره .ردهدنلوط هرتم

 یواحیراهریزج هبشو زفروک ك ويب یک کیاپوروآ
 «بولوا یلیتنقیچ یلبتنریک یلیخ هنب « هدهسیا لکد
 .ردراو یرلعاخ نوزواو یرلیوق نیما قوچ رب

 ( تسوجااسبم ) هدنلحاس ,یءدیسالطا طمع ٩
 هدنجما «هدلاح ینیدلوا ظوفح هلراهطآ هرص رب ییوق
 نالوا یرلمتخم ر لمکمو یرلضوح و نا ددعتم
 د(قرو ون) هدیفاشا اهد؛یهظعیاسم(نوتسو )

۰: 0 
 اهد ؛روینلو یوق نالوا یواح ینرلنایل زسلاثما
 هنبرهش ( ایفل دالیف) كنافس ىجاخ راوالد هدب ونج
 یوق(قسازج) هدیغاشآ اهد ؛ رددعاسم هنسمقبچ كد

 هنبرلرهش نوتفنیشاوو هروهالپ «قرهشاللاتچ هبییآ
 لحاوس هسیا هدنتلآ دزفروک و ۰ روینازوا ردق

 یس هر, زج هبش هدیرولف لاحوب «بویالشاب هغل وا یلقاتب
 د(سازک: ) یخد هدنزفرو هقسکم «قرهشال وط

 .روبدیا ماود ردق ه (نوتسولاف) نالوا یسهلکسا

 «پونلوم رلهلکسا قوچرب یخد هدلحاوسوب اذه عم
 هقیسکم و (نوتسلراج) هدطرحم رحم یرلکوس كا

 کم دلدتعم طیرح .رد (نایلروا کی ) هدنزفرو
 وا «بولوا مالغاص اهد قوچ و كيد اهد یلحاس
 «ندنکیدننا ردق هارد با یراکتا كرلغاط ندتهج

 اذهعم ؛ردزود اهدلحاس «هدهسفو را ندقلقات

 كب «هک دنا قر نارو تیئدم هدرلاروا هدیرلیا

 قوچ رب كجهدا بسک یتلاح رلهلکسا هاکتراجم
 هدلاح ییدمش .ردراو ران ايل یعیبط و راب وق كجوک

 ( وتسیسنارف ناس ) یسهلکسا كوس كا كلحاس وا

 هجا ندجما یرفوط هقرش و بونج هک «ردىرهش
 تباند «بولوا عقار هدنزغآ كیوق چاق رب نانازوا

 هیلارتسوآ «نیچ «هبن واجو ؛ریایب هدناباعیتسا یی افس
 یرازج . ردبا تراجت یتیاک هلرلتمح وا راس و
 ندراهطآ كجوک ماطر نانلو» هدنبرق تب كنلحاوس
 .روکه قبسکم هدى ةر زج هبش كوس كا .ردترابع

 هدلامشو (هدیرولف) ناربآ ندیسالطآ طبع رحم ینیزف
 «ردبرلهریزج هبش (ناغیشیم) نریک هنسهرآ كرالوك
 - رار دیا E توک دار هدیسیکیآ ره هک

 یربازجو یلتنقبچ لیتنریک تب یلحاوس تیهتسالآ
 هلراراقو زو هدنعساوم رثکا كټ هنس :هدهسیا قوج

 «ندننیدلوا قیمها هنوکرب «بولوا یلاخ و روتسم
 .ردشمافل وا لاخدا هاسح

 هلدتعم ملاقا هممتم كلام .یساوه و ملقا

 - وآ یرلت کام هرزوا تموم «هدهسیا هدناخاد

 اهد قوج ندنررب نانلو هدضع وا كابور

 .روک هقیسکم ینلحاوس ابوروآ یخد و ؛ردقوئوص

 قنقآ  قاعص مان ( ےرتسا فلوغ ) ناقیچ ندنزف
 بطق یلحاوس لامش یاقمآ «هدلاح یغیدالاب

 نلک بوو نداروا و هلرابتنقآ قرئوص كنیلاعش

 فاق مآ .رویلک یر با ندنسلوا طاحهلب رلهتاک زوم
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 كرکو ینوئوص درک
 قالتخاكضرمو قعسو تاهعمتحم كلام .ردیارآت

 كڼاوه یس هفلتخ تاجرد كعافترا ید ندف رطرو
 دا .ردراو یرلاوه فلتخم «هلغل وا بوم ییفلخت

 یسهلسلس رلغاطیلایق هدنتهج برف یرار, قوئوص
 قاعص دلا .ردیسهیلاعت راطفا هلررب یهدنرزوا

 قجتآ ۰ ردیل-اوس یزفروک هقیسکم هدیرارب
 كنساوه لاش یاقمآ مولا لع و هعمتم كلام

 زودنوک هلا هک و شيق هلبا زاب هد یس هصاخ رب

 یرظولم هلامش یغد قرف وب «بولواقرف یهدنسهرآ
 هدنا-اس هدیرولف الثم ۰ ردهدایز اهد هکدلدیک
 قرف ی زا زودنوک هلا هک هد (تسویک)

  ۸هدنوتسل راچ «هدلاح یشیدملوا هداز ندهحرد ۲ ۰۱

 هبهجرد ۲ هد (ییول تنس) و ۱ هد (ءروهتلاب)

 نیزودنوکه دنعب انم ییسیسیم هدلاعش دلا . راقبح ردق

 هدلاح یغنیدقیج ردق ههجرد ؛۸ هرارطا نازبم «

 یبس هدكنو .شا ههجرد ۲۰ نیا ۳

 یرکید و ندیقرش لاعش یر هدیلاش یا

N راک زور کیا قرهلوا ندسرف بونج 

 قاجصییجنکیاو یرئوص عبطلاب یسجنرب كرلنوبو
 وب یخد یرلغاط تلیهعمتحم كلام « هدلاح یغیدلوا

 كج هسک ی دش د راک زور و «بولوا هدتماقتسا

  2هدنلحاس یزفروک هقبسکم .ردقو یغاطرب

 هلرترڅک كرلةلفاتب هدنرلغاشا كنسارج یپسیسیمو

 هدهدنراتهج لاعش یکی نیدلوا یغآ كب اوه ندنزارح

 كنترارح ك رکو تدور, درک ناوه لوح تع رس و

 اهد و هداز اهد اج

 .رربدتبا سح هدایز ینرئآت

 هرز لدرب
 كوصزكااب .ردراویعهوم رومتاب هصیق رب زکلایو

 طح رح . ردفیطل هج دلوا یراپ

 ت E نلک ندبونج ینلحاوس لدتعم

 .هیق رش لحاوس كلام یءهدلحا وس وا «ندنغ:دالاب

 .ردیلفرف هدنتبسن هیفارفج ةجردشب هجرارح ند
 سباب اهد یءاوه كنتهح برغ فیهعمتم كلام

 ېډو قوچ یراراق نیشیق «هدهسیا مالغاص اهدو

 . ردقیص كب یرهغریصاق یلتشهد قیثیراق هللا

 هنلاعش یاهتنم ات تنهعمتحم كاامم تنرارح ىلتدش

 هال وصحم «هسیا رضم ردق هن هک یمغقیچ ردق

 لتیف صوص هب هراح كلام «بولوآ عفان ردق وا

 یه برغ

ENR 

 | یخد هزاب ندشیق

 أ «ردقو یعتوم را هدهرا « ب هم

 شا مم
 هدفرط ره ناه تنهعساو كاامم و كرالوصع
 هرزوا تیموم یراروماب .ردبا تمدخ هنسهشتب

 هتروا كنلحاوس یزفروک هقیسکم « بولوا قوچ
 لحاوس هلبراتبج قرش و قوچ اهد هنیرافرط
 برف زکآای و ؛ رافای هداجرد یکی هدهبرف
 .ردزآ یرارومنا كرللحم مفتم یهدنتهج

 ارزو تالوصحم «یلداعمو تاناوبحو تاتا

 هنابا ءوف ییضارا كن هعمتم كلام -- . قع

 و « بولوا فاتح كب هجالوص عو و

 طو هللا بونج و قرش یرار, یا كا هج
 (یفانلآ ) ېک زمکیدېد هدیراقوب ۰ ردبرلتهج
 « ندنفب دلوا یری هرومغای و راکزور كنم رلغاط
 هلترثک هدنسهعساو راطقا و نوتب كنهعمتم كلام

 «هلفقآ راها وب كو قوج كب «بوفغای روغنا
 یراکدریدنیا كراها هرزوا تیعوم یسضارا
 یرب ندرلهنس هجراک. زوو ندرروماچ یلزوا

 ندنکوروچ كنرلتوا ریاچ هلبرلقارای نامروا

 رلتهجوم «ندنفیدلوا ترابع ندهنابن ةبرتا لکشتم
 شمکچرس هنالفاو شمهمروک هطلاب هدنسیهیبط لاح
 زسنایاپ یواح یرلتوا نوزواو هلرلنامروا قیص كب
 هلتباف «يلیچ هللا ناسا و یردووتسم هلرا راح

 كرارب زمش؛دیاص وب ۰ راردبا لوح هرلالرات تبنم
 هصاخاب یرلبداو كن راهباتو ېيسیسيم یغد هدنجما

 هرک رب رهووا زسناباپ وا ۰ ردرادلوصحمو تبذم

 هلیسهنیک ام رام « هینلوا لوح هی هلرات بولیچآ
 ندرپ هللا هیعرز تالآ داجا کی كا نانلوا قوس

 زسناباب وا لوصحم ناناآ هژت.اک « « كر هلرحم؛ بولیک

 درب كوي دا نالوا هدنماقم یرلقدنخ دل راالرات

 ضلع غآ ابو هرلیکو روناو نیلثیا هدا

 ؛رولکود 0 لاک داو لو ریمد ڼنديا

 او هترابنا كننک «بولوا قوا ندم هلهح و و و

 «درهک هبهتیکام قد هننکام ردق هب هجن ربک هنوغاو

 لاق ۰ روروک ینرص ناوبح هن ۰ لا ناسنا هن
 لدتعم طرح رح ندف رطرب یسهعفتم *لساس رلغاط
 یزفروک هقیسکم هدندفرط ربو هقرش تكنب رلط ولب
 «ندنغیدلوا منام هنس رلبا ى عوط هب ی كن راراخ

 نالوا كسکو ندهرتم ۱۰۰۰ زکلاب كنه -اسو

 رلنامروا و « روروک ر وغاب ردق یوزل یرلغاط
 . رونلو نارنج لباق « بولوا روتسم هلراراچو |
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otما  
 هدن را بای نالوا ه دنراهرآ هرتم ۱1۰.۰ هلا 2

 نالوا صوصخ ههقیسکم هلتهجوا كنا مآ یخد
 هب هرتم زونوا رک هدناکش نادعمش یللوق اتدامو

 الصا بولسکو قرهلوا یللاد كيد چوا کا ردق "

 یربا هلرلجافآ بیرغ متاطرب كريس نابلوا یرقارباپ

 لباقا ایو یمیام رب یلتجوزل ناقشییاپ « یرانکید

 ۱۰۰۰ .ریشیتب رلیلاچ ماطر یراح ییوقوق لمحت
 لوج نوتب-پ هسیا یرارب نالوا یغاشآ ندهرتم

 ندموق «ندرلابق وروق یک ش اب «بولوا هدنلاح
 عمق كرار و . ردترابە ندنرلشاط لیقاح او ۱

 كريس ناقآ « هدلاح یغادلوا جاتحم هاو را یسابحا

 یک قیدنص قرط کا ید یرابنا زآ قوصو

 شهدمو نبرد كپ تزابع ندرایق شک هنکید
 زا كي یخد اورا « ىد فال هدنجا كرلب داو

 ندندودح هقیسکم رارپ وب .رویلببهلوا نکم هدرارپ
 ردق هبلاعش ضرع 45۳ ندیلاعش ضرع ۳۲ نم
 ایق .ردانثتسم یرلرب مفتم ق «بولوا دتع

 یرغوط هنسیداو يبسييم هدنتهج قرش كرلفاط
 هلبتاولیح كرلغاط روک دم یغد رار نالوا دتع

 طع رحمو مور ندنرلطولب لدتعم طع رحم

 باصم هغلقاروق « ندنرلقدناو قازوا ندیسالطآ

 «بویلوا قالبجو وروق نوتبسب رلت و « هدر هسیا

 كنبرایضارا قجنآ .ردروتسم هلرلتوا ابتو نوزوا
 هدرارب و .ردنقوتم هاورا و قس هغ یفلشیا

 تیاناوح یک ك ییکو ناشواطو یکابت هلرازوکوا ناب
 هدرلوح نالوا رکذ هکوبلاح ۰ روینلو یعاونا

 جد ناوح هقشب ندنعاوا زساشح تل هلکد ترک

 یراهکرکچ هدكرلرباچ روک ذم ق .ردیبک قو
 .ردقوچ ب

 وا رصم لوصحم ید كا تب همت كلام

 راس و رادواج «فالو «هرآ « یادغب « بول

 دنازو ۳ ردقوا هي هنس ندهنس یخد تانوبح

 قیتسناتسا یاوا 4 رس چوا کا هک ردهدکنا

 هدنسهجرد صن ناه « هسلوا قجلزاب نوکو
 هنقیتسناتسا ی هنس ۱۸۹۰ .رولوا شلاق هدیغاشآ

 هرادا قکلم یالوصحم راخذ هنس وا « هروک

 هدنتعق رالود نویلم ۱۱۰ ۰ هرکص ندکدتا

 اشمآ یرب ندهنس چاقرب . ردشلوا تاجارخا

 تالوصح مزب « بواک ر دق هیارو ات كنیرانوا

۰:۷ 1 
 یخردلتاص زوجوا هدهچرد كجهدیا لاطب ییهلحم

 ندا بلح تورث هداز دلا هتکلع نکا .زروروک

 نداوصح وب نشی اک « بولوا قومای لوصح
 هقشب ندنانلوا لاما او فرص هدتکاع لخاد
 هدنتیف رالود نونلم ۲۰۵ هدهروکذم ٌهنس
 یهدهجرد یعچوا . ردشلو عوقو تاجارخا

 ندننامارخا یغد نوب « بولوا نونو لوصحم
 هب همت كلام یونس

 ۰ ررک ردق

 .ریشیتس 2اا كنسزداو ییسیسیمو هدنتهج

 كجه قجنآ «بوشاوا لاخ دا یک یلوصا غاب
 هدرلهنس كل وص و «نکیا هدکآر دشت موزوا ردق

 ۱۸۳۸۰۹ هک « ردشلافوج ردتوا رلغاب هدهمنروفیلاق

 ٩ ۰ نانلوا فرص هدالخاد هعمتم كلام هدنس هنس

 رالود قوام ۳ ۰

 بوک ید ما کش

 «بولوا یفرب یسهرتیل نویلم ۷۹ ندیارشهرتیل نویلم
 هبیدعش .ردشفل وا لاخدا هرتل نوبلم ۲۱ زکااب

 هدهجرد قج هارب جابتحا هتالاخدا رلبارش یلرب ردق

 هدنلودج یقیتسناتسا كوص هک « ردللوا شلافوح

 یک ی یخ هات .روشفلوا تح ندنلاخدا بارش

 همت کلام« لالا ا رووا لما قردلوا

 قحن آ كنسيضارا نالا «بولوا یرب تەارز لصا
 الوصح یاد «هدلاح یغنیدلوا هدکغاشیا یار رب

 *یضارا « بوئرآ ییلاها . ردهدقمرب دلوط هلت

 رثکت هدایز كب یلالوصحم «هقدلافوچ یسهعورزم
 درکو هدنرلغاط درک . ردقو هه ش هنکج هدیا

 هبهتسارک دارکو قوچ كب یرانامروا هدراهووا

 كپ قاعتم ههراسو یایجایوو یازوفنارس دلرک
 یخد ندنجارخا هتسارک .روینلو راعثا قوچ
 .ررک رالود زواعم لولم ۰ هتکار* یونس

 تاناویح هلبتمح یک كراراج و اعم
 هقیتسناتسار کت هدو «بولوا قوح هدیسهبلها

 ردق هیدعث ردق هئره «ندزم*یدمهلوا سرتسد

 «هدهسیا ظوفمینج هلوا شا فعاضت یرارادعم

 ندنقیتسل اتسای.هنس ۱۸۷۰ «هرزواقاوا سایقمرب

 هدهعمتم كلام هدروکذ م خیرات . زکج هدیا تحم

 بک بیرق هنویلم ۱) «تآ زواج ینویلم ۶ ٩
 هنولم ۳: ۰« ریغیص بارق هونلم ۲۷ « رتسا و

 زوموط بارق هوام ۱ « کدو نویق برق

 « هم رب دصاپ ك رکو ناوبح یررد كرك. یدروینلو ۱



 ۱م م

 داوم يک یابی و رين * غاب ‹ یرد « قوجوس
 .ردندنتورث مبانم كو كلا تلتک ام ینامارخا هناویح

 هزات وج كب «بولوا قوج یغیلاب هدنلحاوس

 هراسو هدیرتساو هیادراص هللا قلاب لژوطو
 . روال وا حارخا

 امد هممتم كلام ید هدنصوصخ نداعم

 تب هدوح وم ندامم «بولوا ی نکن ز دلا كلی

 «هدلاح یغی دل وا هدکلدیا جارخا یلیاق ءزجرب زونه

 هدنتیف قنارف نویلم ۳۰ هدنخگ را ۰

 *هرک نوت كلرلن دعم ۳ نا شعب شم وکو نوتلآ

 ؛ردش مقيچ هدایز ندندلثرب كن رادقم ناقج هدضرا

 لاب ه هنالنوط نویلم ۱۲۰ یونس ینادعم روک

 ؛ردشلاق یرک ندهرتلک زا زکااب ه اب و ؛ بولوا

 هبهتالننرط نویلم ۰ ) یونس یغد یفلدعم ریمد
 یرک نویلم رب زکآپ ندهرتلک:ا «بولوا غلاب
 غلاب هبهتالبنوط نوبیلم ۲ + كلج : ردشفل وب
 . ردشعا مدقت هلود هناک هدصوصخ و «بولوا

 زنکوت یرلندعم یالق «وقنچ « قاب "نوشروق
 ربقأب «شموک ۰ 7 تب هسنروفیلاق .ردهدجرد

 هویج هدکوتنک .ردقوچ كب یرلندعم نوشروفو

 نورطن هدهنحررو و هسش هلتموکح وا و روکو

 .اولیسناپ «یک ینیدلوا قوچكب یزوط .ردلوب كپ
 قیتلالطآ «بولوا یلتیاکكم یخد یغای شاط هده

 لورتپ العا ینج ناک یغد هرتکلع هلیمات
 .ردنداروا

 هعمتم كلامه س . ینراعمو تراحو میانص

 « هدلاح ینیدلوا یکامم یجرب كنایند هجتعارز
 كلامم ةفاك یخد هبعیانص « بويعا تعانق هلکنوب
 هدلاح ییدعشو ؛ردشعوط ینلوی كما مدقت هضرا
 « هد4هسلآ یرک هج راتهح ضعب SE زكا

 ندعم .رویرتسوک ین دادعتسا كا مدقت یخد کوا

 هدنفرط ره ناه كن هعساو كلام“ وب كنبروک

 نالیصآ اب و ناقآ هلتعرس «ربارب هلیسفلوب هلترنک
 «قوماپ هلرا دعم راسو رم دو نوک هد كنب راوص

 كداوم قحهلوا هامرسو ت | همدانص راشو «كوب

 قوس هد بطلاب یقتسیل اها هعمدم كلام یغللوب

 هتعنص ا7ذ یمظعا مست كنيلاها و ۰ ندنکیدتیا

 «ندنمیدنلوب بوسنم هنتیسنج زیلکنا نالواكمهنم
 كا . ردیعبط یسقرت كمیانص هدهعمنجم تل ایم

۸ ۴ 
 تالآو هنیک امندکیلچو ریمد میانص ندیکیرابا

 كراو كوي .ردناجوسنم قوماپ هلیعاونا تاوداو
 كلام هدهنس ر . ردهدهجرد یجخکیا تاجوسنم

 یرهنیکام تعارز ناقیچ ندنرلهقراف هعمتجم
 لاک ام نالباب هدننامج ناک راس كضرا درک
 یر هلاکو دو هاخریمد مسج .ردهدایز ندنعر#ب

 .ردهدقملافوچ یخد هنوک ندنوک «بواوا قرچ كب
 قوماپ راس هلرازب نالوب ترهش هلیمان ناب سآ
 ۔روق ندجایتحا ههرتلکاا هممت كلام هجا وسام

 یلتباک ههرتاکنا ندتالو- م۸ و «ادعام ندق دلت

 لصاح هدتکام .ردشمالشاب هک ا جارخا رادقم

 هدراهق ر اف لرب یمف كوس رب كن وماپ نالوا

 كوب . روینلوا جارخا « هرکص نادفدشلوا مسن

 زونه تبهعمتحم كلام یخد هجا و نم قوماپ و
 مفد ینسهلخاد تاجایتحا « هدهسیغوب یاجارخا

 هلب راهناخنابد .ردراو ینالومعم هدهجرد كد هديا

 .هنیکام رواوو نئافس .ردقوچ هدیرلهقریافدغاک

 هردهددنازت یخ درا هر اف صوصخم هنلاعاو اشنا یر

 هدهجرد و یاداعم هلبیسهعرز تالوصح

 كتکام ر نالوا قرتم ردق و یمیانصو لو

 قرط .ردندهیعیبط روما قتلوا كاشيا تپ ینراج
 كراج یخد یتیلمکم كاعاسو یک نایلو رباعم و
 هلکسا گویب هدناحاوس .رولدبا جاتنا ینعسونو قرت
 رولاو لکم رشیا هنفرط ره كايدو یرانایلو

 طیحرح »ېک ی نیدلوا یس هریک انس هلرتکرش
 یکااع مساو وا ردق هریک طبع رحم ندیسالطآ
 لوا د داوی جوا ردیا قش هاب رب ندنای رب
 كلاو ردا عطق ینریرب یک غآ "الغ ادو یلعخ

 طوطخ رریک هل هنیرلاوچ زسنابن «هنیرارپ یشحو
 لوطعوم كنبرالوب ریمد موم .ردراو یسهبثک
 ادعام ندنون . رولوا غلاب هبهرتمولیک ۲۸۸ ۳
 «بولوا اص هفئأفس ریس هدیغوح كنسهرثکراپا

 ررواو هدرارب قازوا هرتمولبک هجراکیب ندلحاس
 .هچریشیلاچ هتقاسم هلرار اخ رلن کای و هلراذتوموقول
 هنب رهلکسا هعمتج كلام .راریشیراق هنب راربرب هنس
 لوخد ناافس برق هني رادقم ۳۵ هه یونس

 ءاعیتسا هنالتوط نویلم ۲۰ ًابرقت یعومب «بودپا
 :هبراجتنااذس نالوا یلام تا هعهتمكلا# .ردهدن

 رواو ۵۰6 هدنباهیتسا هنالنوط ۷ ۲۱
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 اج هک« ندتسیک نکل ٤٠٣۰ هتالنوط

 كوص . ردترابع نداق NNE هدنب اعسا

 ی رد یلاجارخایونس «هروکهقّتسناتسا

 ترابع ندرالود ۷۸۸ ۰۰۰۰۰ ینالاخداو

 .ردهتناس ۲۰ قنارف ه ید رالود رب «بولوا

 .وروآ یمبر چوا ناه ینمی یمظعا مسق كنناجارخا

 هنکلاع اقسآ رکید ییلک مق كعبر رب و هاب

 -الاخدا «هدلاح ییدنیک ه هلارتسوا و ایسآ ییقابو
 | كنب رکید فصنو ندای وررآ ینمن یجنآ كنت
 ایسآ ی رو ندنکلام اھ سآ ابن یک

 ۷ ۰ یونس هدیتراجت تیسنارت .ریلک ندهیلارتسوآ و دوجوم هنا هتک ۷۲ هدهعمتم كلام موم |
 : یلاحارخا هعلشاب . ردهدنرهدار رالود نویلم

 «نولو « تاناویح «لورتپ «هریخذ «تا «قوماپ
 «تاجوسنم قوما «رقاب «تالومم رتمد «هتسارک

 هب وییک ءازجا «یروک ندعم « هیغابد تالومعم
 «رکش «هوهق : هدیفالاخدا لشاب كا ؛ هرئاسو

 ؛تاجوسنم قوماپ «تاجوسنم كوب «هوییک ءازجا
 ربم ۵ «یغام .هجاوانفو زز «یرد «هشقا كرا

 «نونو «هویم « قوجواق ‹«كرا ماخ «تاللومعم

 «ینالومم قبج «یاج «رونکو نتک «هتسارک
 كنتراجت نالوا هلا اب وروا راو تارهوحم

 هلا هرتلکنا یلاشل كنناجارخا هلهو یمظعا مىق

 كنتاجارخا موم تیهعمتم كلاع ۰ بونلوا ارجا
 . ردیک هبهرتاکنا ینصن

 هعمتح كلام هنصوصخ یی و رشن كفراعم

 بونج !ذهعم « بودیا یمس قوچ كي قم
 رناص# كوس هعفراعم زونه هدکلاع که دنت

 خیرات «هروک هنقتسلاتسا یسهنس ۱۸۱٩ .ردراو

 بو وق وا هدتسوحاسم ندهلاعش كلاع هدروک ذم

 كلام «نکیآ هدنتبسن ۱ هد ۱۰۰ رانی قمزاب
 ۱ هد + ران یتموقوا هد ( هسنت ) ندهمونج

 .اولیسناپ زکآای هونج كلام نوتب .یدیاهدنتبسن
 هانلبم یکیدتبا فرص هنلوب قراعم كنتموکح هين
 یر ندتقو وا اذهعم . رار ویمهدنا فرص ییفصت

 كلام هز کرم تموکح «بوالوا ارحا تاقرت لیخ

 ۳۱۷ ۰۰۰ هرزوا كنا فرص هفراعم ه«هبونج
 .اتسا ۷ .ردشمر و یضارا هرتمولیک عبع

 هدهعمتم كلام هدهروکذم ةنس «هروک هنةیتسف

۹ 6 
 هدرلنو « بونلو هبلاع باکمو نونفلاراد ۱

 ؛یدروشلو درکاش ۷۰۰۲ و ملم ۷3

 ل ۳۹۰

 هدنددع ۱۷۸ ؛یدنا راو یرادرک اش ۳۱۸۵ و

 ۱۰۱ ۳۲ و لم ۰ هدهببط بتاکم نالوا

 ید هده ادا فاکم ؛ یدرونلو رک دات

 ًهنس .یدردبا ماود درکأشا ۰

 نوچ“ هرادا كاکم موم هدهروک ذم

 نویلم ۳: اس رقت عی رالود ۵۸

 0 بولوا هدیددع ۰ یکم قوشح

 ۷۹۵۲۷۳ ندنو «بوناوا فرص یساریل لنافع

 هد ۲ روش زر و هنشاعم نیلعم یرالود

 یدالیم رضاح نرق ی ۲۰۰۰ ندرلنوب «بولوا
 یرلق دل وایواح .ردشفل وا ىا هرکصندنطسو

 .یدرولواغلاب هدلج ۱۲ ۷ ۸۰ یخد رلب اتک

 « بونلوا رشن هتزغ ۸۱۲۹ هدروکذم خب رات

 زلکنا یروصقو زسنارف ی ۲۳ «نالآ ی ۸
 تایقر" یکی رب ندتقو وا تج آ .یدبا هدنناسل
 .ردقوج ف

 — . یرابهذم و ناسل و تسنج « یسلاها

 نانلوا ارجا هدنخم رات ۱۸۹۰ تنهعمتم كلامم

 «بولوایک ۱۲ ٩۸۲ ۲ ؛ ؛ یسلاها هدقتساتسا

 ودر وجود یک ۷ ی هه رد راک
 هشرادقم ٩٩ ۷۰۳۰۰۰ كنسلاها هد ۰۵

 هروک «سابقو باسح وب . یدیا ن یلوا غلاب
 شتا زواحت یلوبام ۷۳ هدنخگرات ۱۸۹۸ وبشا

 رب دیازت هداعلا قوف وب .ردقو «مش هدنغجهلوا

 لصاح هلترحه ید ندفرط رو هلنادلوت ندفرط
 بابسا و تراجت و عیانص و تبنم هبوا « بولوا

 عب ص ثتکاع رب لمکم هدهجرد وا یترومم
 هدهحرد كحهشود یثکز کس ید هنتاب هرتمولیک

 «هلکمرتس وکی یی دلوا یلاخ گكنسیضارا یملوا نوکسم

 یدادمتسا هکذسب یناثم چاق رب ككنسهرضاح *یلاما

 نداپوررآ نالوا قبص كب یسلاها «ندنغیدلوا
 ه"ردیعیبط یرلغا ترجمه جوفاجوف كقلخ هاروا

 نویلم مرای یراقو یغاشآ هنس ره ینبم هبیسو
 هنس هفاتخ راطقا «هلتر عه هب هعمتج كلام ندای وروآ یاخ

 كوب یمظعا مسق درارجاهم وپشا ۰ ردهدکعشلرپ

 لهچوقسا هلا یهدنالرا و زیلکنا یني یلبناترب
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 |7 100و راسوز « ران ايل اتا هلران امل « بولوا

 | هزار ذو «یینکیا هدنرعه رایج وروت جوساو

 ءردهدهحرد | كنبلاها . یوا یماوقا ابوروآ رئاس

 هلناسل زماکز او بوسلم هناساح زىكا ییاک مق

Ezكنمسا زلکنا یتمی ( هلفن آ) رلن م ؛بول وا م  

 ا ا رایاقمآ لرب ل
 ۱ تاوهو مافاو ؛ ردرلشلو ترپهش هلکخ د (هکناب )

 | ندرزیلکنا لصا هقالخا دلرکو هج ايس ك رکهلبریثآت

 بوسن# هرلتیسنج راس .راردیلقرف قوچ «قرهلبربآ
 « بوش راق هرلن ون یتوح هدكرارجا هم نالوا

 رانا ل صوصمایلعو یرلقاط رو ؛ ردرلشمشل زملکن |

 ینرلناسل «كرهدبا ناکسا و تره هدنروص عقم

 یخد كرللوب هللامز رورم <« هدهسرلشغا هظفاحم

 . ردنونظم یراکج هشل هکنا
 « یرد لیزق » یمی ( ژوروب ) رلیلرب لصا

 ؛بولوا بوسنم هصوصخم قرع رب فورمم هلیسا
 زوک <« هدنکنر رقاب لئام هیزمریق یرازکپ
 یرلقییو لاقص «لئام هبیراقو یرلجوا كنب راشاقو
 « دوقفم هلکاکوس هرزوا یرلتدام و كريس ف

 ٣ هجتوزوا یرلنورب «ترسو هایس یرلجاص
 تاج یرهکچو یرلکیک قاشس «هدنلکش اتاق
 ۳ ردرامدآ تسردنو اضعالا بسانتم

 «هدهسیا یوم یرلقدلوا دلربس كب یخد تنش

 | نسح ندنفرط یرارجاهم اپوروآ یرب ندتقووا
 تموصخ نالوا لصاح هدنرلنب « هاکمهمروک هلماعم

 زسبس یلیبس ندنفرط رلنو « هنرزوا ترفانمو

 اره RE لپاقا یخد یراکیلدبا فالتاو لتق
 یرادادحا « بولوا زآ كب یرارادقم موللا هدلاح

 هدرارب لاخ و هدرلغاط هلقاییتبلاب و یلییوآ ېک
 لاخدا هقیتسناتسا و ناشالوط هدنلاح راشع
 نناوق قوچ زا بودیا ناکسا «هتشب ندرن ایغلوا
 قنا یرلنالوا لخاد هتیدم و عیات هت کام

 هدلاح ره راز هلرارکد و ؟ردهدنرادقتم ۸ ۰

 هنبرلب دنکه لیتقو .رازمتا زواج ینرادقم ۲
 نوتبسب یدعش «نکیا راو یراتبرفح رب صوصخ
 هلابق و ماوقا زساسح « بوشود هنلاح تشحو

 ملکتم هلبا هنسلا فاتخع یلقرف ندنرارر و مسقنه

 قويسلا ةيق كطرقنم موقرب كلهليبقربره یرلفلو
 «یوریش «]وفوربا :یرروهشم كا .ردلیاد هننیدلوا
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 شفل و یم هب هقیسکم هلبتقو . ردهراسو قیرغ

 یزفروک هقیسکمو هدنتج یبونج برغ نالوا
 هلبرارج ایم زسنارفو لویناپسا یکسا هدنبرق یلحاوس
 «هدهساا راو لاما زام ماطرب دلوتم ندرلنبداق یلرب

 هلراتیداق یلرب « ءانب هنیرلهیسنج تیرورفم رازیلکنا
 هلرارجايم زماک زا « ندنراکدعا لز هجاودزا

 لاها زام هلو هدرلفرط رئاس نالوا نوکسم

 ندهرتلکاا ید ینرانبداق ندیکسا رنو «بویفل و
 ید رام تک

 شفلوا لق نداشرفآ هلبتفو لاها یجز

 هدهیلاعت كلام رلاوب « بولوا ندندالوا تلنارسا

 یرب ند۱۸1۵ هدهبونج كلام و ندلالقتسا

 هدنرظن كرلهکناب هنب «هدهسیا رلشلروق ندتراسا
 . ردرلشمام هلتروف ندقفل وا دع فنص ر رةحم

 -وا زلم و ۰۳۳۷۰۸۰ یرلنالوا یجنز صااخ

 یخد رانو .ردهدنرادقم ۱ ۱۳۲ ۰۰ هدیرلن ال

 .راودندتم هلییهذم ناتسنوریو ملک هلسناسل زیلکنا

 .رجشر هدنتهح برغ صوص اىلعو هدهعقگ كلام

 «هدهسروبنآو یخد لنج ۱۰۷ ٤۷١ لوغثم هاک

 ندقدنازق ین رلقج ناز ؛بوشیلاچ قرهلوا راکب ران و
 ندیلاها هدكب « ندنرلکدتبا تدوع هنیچ هرکص

 یرارکید هنر كرلندیک یجنآ .. رزالیاص

 اچ زوجوا كو ؛ رزالوا كيسکا اثاد « بولک |
 دوق ضمب هلیتسناع كهل لرب ۰ ندنراقدشیل
  ردرلقج هلاغوج هدایز كب نالوا عضو طورشو

 « كيلوتق ىس٦ ۲۳۱ :۱۷ زکلای هعهذم
 هب هفاتخم بهآذم یروصقو یدوم یس ۰

 رب کی هلی" ( نومروم ) ۰ ردناتسنورپ مقنم
 جاوزا ددل هدنرلدنع هک ؛ردراو یخد تاج

 لوصا رب كرتشم صوصخ هنر دنکو «ردغاسم

 هدنتهج برغ هعلشاب رنو ۰ ردراو یراتشیعم
 عیطلاب یرلناسدا .راروینلو هدنراوج لوک یلزوط
 هدهسمتم كلام قب « بولوا یلایدا زیلکنا

 ؛ ردراو یخد یرلارمش و ادا یدنک شعثیتی

 ا اح هدهرتلکنا ییضمب كرلتونو
 N ربش « یس هیفارغجو هیکام تاوسقل

۰:۹۷ 

 < یضارا » هللا تروهجلقتسم ؛ ۵ هعمتم كلام --

 «بولوا بک ندکرتعم ءاضقر و ندتلابا ه هلیم ات

 هونج و هیلاعت ریهاچ هروک هنیرعقوم رنو



 - رونلوا داب هلرلعسا يک هیطسو و هس رفو هبقرش و

 کس . ردقو یس هبفازغج نایسقت رکن « هدهس

 كرتشم ءاضق « بولوا عقاو هدنتهج قرش یوم
 خیمو .ردنرابع ندنراراوح هلا رېش و یخو

 « هیموم هضور » هدنسهش وکی لام ب رغ كنت روهچ

 هدنماقم یهاکج رفت كنەعىتج كلام نوش هلیمات

 یاهتنم كنتبروهچ ( سازک7 ) و رب رب لکتلاعبرم

 ۳۳۹ ا 8
 لیطتسم هلیمان « هکرتشم *یضارا » یخد هدنلامش

 كرلتلاا هلراتروهچ روک ذم .ردراو رب رب لکشلا
 هروک هنقیتسناتسا ۱۸۹۲ هل هی ةحاسم
 یرارهش كوس دلا هلرازکم و یرلسوفن رادقم

 رهثر هدهجرد یصکیا هل وصا اقسآ هکنوچ )

 هترام را هرومعم هوس كلا « بوالوا داخ زاک

 :ردینآ هجور ( یار, تسبرس

 یرهش كوب كلا یزکر یلاها هرتمولیک عبیح تیروهج

 دنالترو هتسوغوآ 111 ۰۸7 No ۰¥ هنم
 رتسحام دروقنوف ۳/۰۳۰ )هل ریشیماهون

 نوتفنیل رو هلش وم زر نیا در 9 تنومرو

 نوتسو نوتسو ۲" ۲۳ در تسوجاسم

 سنادیوورب سنادیوورپ ۳ ۰ 7*5 AY دنالسداهدور

 نواه دروفتراه ۷۶۰۰ ۸ ۱۳۹۰ توقیتکن وق
 قروون یا ار هه ۲۳ ۱۳۷ o قرووت
 قراو نور ۱ ۲ یترجوش

 نوتهنلو روود ۱3۸ ۹۳£ ۵ ۰ هراوالد

 هرویتلاب سیل وان ا VET ۳۱۰ دنالب رام
 هل دالف غرویسی راه o Yo ۱۶ ۷:۱۷ ۰ هماولیسناپ

 لب و غنلیو ۷۱۳۹ ۹ هبنیحر و یفرغ

 دنور دنوم ر \ 190۹۸۰ ۱۱ aS هنیحرو قرش

 نوتفنیلیو غنیلار \ ۷۸ ۱۳۰ »۳۰ هنیلوراق یلاعش

 نوتسل راج ایبمولوق ۱ ۱۹ V4۱۷° هنیلوراق یلونج

 هناواس هتنالآ ۱۸۳۷۱ ۳۰۳ ۱9۰: :oY اجروج

 تسویک یساهالات ۳۹۱ ۷۲ ۱9۵۱۹۸۰ هدیرولف

 هلس وم یص وقت وم ) تیوب ۱۳۰ ۰ همایال ا

 غروبضو نوسقاج ۱ نا یییسیسیم
 نایلروا کی نایلروا یک ۱ ۱ ۷ ۱۳۸۰ هنابزب ول

 قور هلیتل قور هلبتل ۱۱۲۸۱۷۹ 353۸ ۷۹ ساسناقرآ
 لیوشات لیوشات ۱۲ ۷۸ ۱۰۸ ۰ هست
 لیوسییول تروفقنارف ۱ ۰ ۵۰ ۱.۰: ۳۰ ۲ ال

 ینول تنس نوس رفج ۳ < )وا یروسبم
 وغاقیش دایفخت رسا ۳ ۱ 3 ۰ ونبي
 سیلو ونایدننا ۰ سیلوونایدنا ۳ ۲ ۵ N6 هناب دنا
 یانیسنیس سوسولوق Y۲ ۳17 ۰ وبهوا

 "] وود غنیسنال ۲ ۰۹۳ ۷ ۰ ۵ ۲ ۵ نانیشیم
 یکوولیم نوزبدام ۲۱ ۰ ۱2۵۰۵۹۱: ییسنوتسیو

 قوود نآ ومد ۱۹۱ ۵ VEN هوو



 امم RY امم

 یزکی لاها هرتمولیک مدع تب روهج

 هلو تاس ۲ ۰ ۳۱5۵۹۰ هنوژنیم

 قراعس ۱۸۲ ۹ NAY e هنوناد یلامش

 سلافویس ۳۳۰۳۰۳۸۰۰۸ .EY هتوقاد یڼونج

 اهاموا ۱۰۸۰ ANE هةسارب

i NENT ۲16۸7 ساسناق 

 نتسوآ ۲۲۳۰۹۰۲۲ NATE سازک

 رود ۹۸ ۹4 °10 ودارولوق

 قیسهک ال هلاس ترف ۷ ۰ ۵ ۰ هاتوا
 هنایح 1۰ V0 oro غنیمورو

 هنله ۱۳۳ ۹ ۳۷۸ ۳۰ هناتنوم

 ییس هزب و ۸ ۰ NYS وهادیا

 اهوا ۰ ۱۷۳۰۹۵۷۰ نوتفنیشاو
 لاس ۳۳۱۳۳2۷ ۲۸ ۰ نوغروا

 نوسراق ؟ ۵ ۱ ۱۰۳۰۵ ۷۰ هداو

 وتنمارناس ۱ ۰ 8۱۰۳ ۰ هنروفیلاق

 ( یخارا )
 نوسقوت ۹ °1 ۳۹۳۵۹۰ هنوز رآ

 NE ۱۶۳۵۰۹۲ ۰ هتیسکم یی
` MI AYE 1 °۸۰ هموهالقوا 

 یموقوا ۸1 ۹۰ ۸۱ ۰ یروترت نایدنا

 هقتیس FANS ۵ 5۵۷ ۷ ۷ )۰ هتسالآ

 نوتننیشاو ۳۱۳۰۸/۳۹۲ ۱۸۰  یتشم ءاضف ایبمولوق

E Saa 
 و | ۰ یر هبهنس ندهنس هلتروص رپ ازفاتریح یسیلاها كرلنوب
 لیوشات ۱۹:۳۸ سیلوپانیم | شی راهروم نانلوا سسات ندکی و « هدقعرآ

 ۳ e i روا ا ن كوس هدنفرظ هنس نوا

 ۸ربماق | ۰ ۲ امار | ددج یرلهبصقو ريش هعمتجم كلاع موما ىلع
 هتنالتآ | 7 رتسچود | زود یک یرلیکزچ رطس یراقاقوس « هلغلوا

oe۱۳۱ ۱۸۸  
 نوتیاد | ۲ هسنادیوورپ | یسلاها هدایز نده « ۰ هروک هنقتسناتسا

 ر ۳ e ردا هجور, یرلسوفن رادقم هلیزارهش نالوا
 دیر | ۱۰5 ۷ یاغلآ | ۲۹۸۹۹۷ وقسیسلارقناس ۱۰۹۵۳۰۱ قروبوث
 ندماخ | ۳ فابلآ | ۸ قانیسنیس || ۰ وغاقیش
 هو را ۰ یوبمولوق | ۳ دنالولق | ۱۰۵۹26 ۰ ایفلدالیق
 نیل ۱۳-۸۳ هزوقاربس | ۲۵۵ ٤4 ولاتوب ۸۳2۲ نیلقورپ
 نلوقني f 0۵ رتسچروو | ۹ نایلروا یکی 10۱۷۷6 ٠ نول تنس

 نوتسلراچ | ۶ ودلوت | ۲۳۸۷ غروبستپ SEA ۷ نوتسوب
 دروفتراه A\ FAA دنومچر | ۳۰ ۲ نوتفنشاو TE ۹ هرویتلاپ



 2۱۷۹ ۰ دلیففنیرپسا | 0۲۳۲۶ ۰ فذوچ لس
 ۹۳۹*۶8 رتسچنام ۰. ۹ لوسا

 ¥ هقیت وا ۵۰ ۳۹۵ سلجتآسول
 1:۳۸ نکوی وه 0۰ ۳ نآ و مشد

 ۳۹ هناواس | 7 تروپجرب
 ۰۳۸۳۷ دلت اس 3۸A AY دنالق اوا

 ۶12۱۰۶ ایدو 4 Ao دنالتروپ "

 3 دروقوب وین ۳۳۲ وانیحاس
 1۰ هب را 1 ۸1۲ قیسەكال تلاس

 ۰2۰.۳۵ ۱۲ ليو وس 44 ۶4 هسلاروال

 -- یه رکسعوهیلام *هوق «یسهرادا لوصا

 هدننروص تیروهج هعمتم كلام
 یر كتموکح ۰ ندا 7 یو «بوذل وا

 ره « هلغلوا لقتسم هلیماع هجهیلخاد *هرادا یئد "

 كن رب رهو «روئاوا هرادا هدلوصا وا هنن یر

 یایعا سلج و یناثوبم سلجم صوصخم هنیدنک
 لاوحاو هیسایس روما ۰ ردراو یناماظن هجرآ و
 هک «ردراو یراهکرتشم تموکح ر نوجا هیموم

 تموکح وبشا .ردهدنرهش نوتفنپشاو یزک

 ناثومبم سلم رب یوم هلیما هرفنوق كهز کر
 ۳۰۷ یناثومبم سلم ۰ ردراو ینایعا سلجم و

 كنسیل اها تموکح ره «بولوا بک سم نداضعا

 لاسراو باخت ناثوعبم هدددع بسانتم هلبرادقم

 هرادا

 یفارابویفلوا عضو هناکش تروهچ زونه .ردیا

 سلج را نالوا هرادا هدننروتم تا

 یآر دل ران و هک« رار ردنوک لیکو ررپ هناثوصیم
 هرواشم یاضعا ز زا « بویلوا ی رلقح هکمرو

 قلوا نیک ینش شاب ۲۵ نانومیم .رارونلو هلیتفص

 باختا تی هعمتم كلام یر, ندههیس ۷ لقا و

 هلیطرش قفلو نکاس هددت روهچ یراقجهللوا

 باخت اهلتدم هنس ۲ ندنفرط یلاها موم انثتساالپ
 هک ییآ ندنب روهج ره نایعا سلجم .رارونلوا
 «بولواکم نداضعا ٩۰ هلیطرش قفلوا باغتنا

 هو نیک یش ۳۰ قحا قفلوا باشا اعا
 هدنغارب وط تموکح یغچ هنل وا باختنا یر ندهنس

 .ردطورشم هل رلط رش قفلو نکاس

 «بونلوا لیدبت رب هدهنس یی ینلث ربب كنساضعا "
 یسیر تلنابعا سلج .رونلوا باتا 8

 سلجو ؛ردزتاح یتفص ینواعم یخ دكر وهج سیر
 .ررو ی یار ها لا ارآ ءیواسن زکلاپ هدنایعا

 نایعا سلاح

32 ۳۳ 
 هرکر ب هدتس نانوعبم ساج هلا نابعا ساجم

 هدکارب 1 قرهلوا هداملاقوف هدنر دقت یوزلو
 رک ییشا ۵۰ روهجچ سیر ی

 قفلو 0 هدهعمتم كلام یر ندهنس ۰

 هلبافقا | هدهجرد یکی هلتدم هنس ٤و ۳

 هزکص تیروهچ ره : هک هلبوش .رونلوا باختا

 هدنرادقم عوج كنایعاو ناثوعبم کیدردنوک

 یس نیبغنم تثیه وبشا «بودیا باخنا رلیضتم
 لکو تیهئارجا تموکح سيئر ۰ ردبا باختا
 ؛ردیا هلاوح هلکو شاب رر یایکشت وتناق «بولوا

 دع ینادناموق شاب كەر و هبرب *ءوف یسیدنکو

 «یکیراتدلوالوئسم ندنراشیا الکوتثیه .روذلوا
 «بولوا لوئسم ندننآارجا ید تموکح سیر
 مد تحت كنس اريك هک هدنحاح نح

 مومعلا ل . .رونلوا هکاع هدنایعا سام ندباداقمنا

 .رولوا هدنابعا سلم هدیه ام كن رومأم

 كرک روهج سیئر « بولوا لقتسم نوتبسب کام
 راسو یرلبلاو هتفتمریهاج كرکو ینساسور کاحم

 نيبعت هلیقدصت تنابعا سلم یزرومآم كوي
 قدنایما سلاح یلاررقم كنا و عبم س۶ . ردیا

 ؛رونلواضع هنقدصت كروهج سیر قیدصتلادمب
 «قرهنلواهداعا یران ایفل وا قیدصت ندنف رط كنون و

 نال «هرکاذلاب هدنابعاو ناوم ساج رارکش
 بوک هنمکح ماظن « هعنلوا بوصت هلیثکا
 هدنرپ كاهتفتم ریهاج .رونلوا عضو هبارجا عقوم

 یاظو و قوقح كابعاو نالومبم ساجم ید وصخ

 دلرومج سیر هدرلاروا « بولوا هل و هلنیع
 هدهعقگ كلاع .ردزناحلاو یخد یتفاطوو قوقح

 ةفاک « بویلوا مزنلم بهدم رب جه امر
 .ردتسب رس بهاذم

 یسهونس فراصو تادراو نهعمتم كلام

 هصلشاب «بولوا هدنرهدار رالود نویلم ۰

 هاسو تارکسمو نوو لنشر كرک ینادراو

 هنسقرت كەيانصو تعارزو ؛ردترابع ندنناموسر

 . ردقوب یرلیکریو یجهلوا دنباب

 یروبج هیرکسع تمدخ لعفلاب هدننامز لص
 هلتدم هنس ۳ قرهلوا یللکوک رلنتسیا «بویلوا

۳۷۸ 



 حالس كنيلاها موم قجآ . ییلب زاب رکسع
 4۵ ندنرلشاب ۱۸ یدارفا نالوا ردتقم هنیشاط

 غزا «بولوا دودعم قدیم رکاسع هه
 .ریلبدبا ملت هلیتفرعم یرلطباط هدرار یرلقدنلوب
 هدتحاح نيح «بوناو ملعم لاها موم هلهجو و

 مرم . ریلس هنلآ هننا ٣ حالس رک نولم )٩

 «بولوا بتم هب رزوا ودرا لوف ۸ یرکسع

 س توق و نالوا لمکم یثیه هیرح ناکرا
 « یراوس یالآ ۱۰ «هداس یالآ ۲۰ هدشامز

 امج هک ماکعسا روا ط ۷و نوط یالآ ٥

 رفن ۲۵۷۰۰ هلناطباض و ااو ناکرا ۷۱

 هدوق وب هدننابز برح .ردنرابع ندرکسع یللکوک
 طباض ٩۲۷۸ نالوا برم یرارداق ههیناد

 «قرهنل وا قالا هلم کا رف ۱۰۷ ۲۹٤ و

 .روالوا غالبا هبیثک ۱:6 ۷۳ هیموم هوق

 E 1۸ ند هلت فر ٩ تب یه ر 2 وق

 ۱ هتالس وط NAAN او كرلن وب بوت

 پوط 6 ه۸و هدننوقریکس ۲۷۰ ٩ هو هدنباعتسا

 رکاسع۱۳ ۱۹۹ نرومآءو ناطباضو اما عم هلی

 ج ی اب همی ودر دور ردوا ی ھو
 یرلیک نکای و روکرومر «رکچ پرط « زوے رو

 یرل باهرز ددعتم یخد اشنا تسدرد « بولوا

 هدرلنوب ردق هب یدعش هک «ردراو یئافس راس و

 رب هدكن هراجت نئافس| .ردشفلوا لاکا یغوچرب

 راعتسا ندنفرط ینراظن هیرحم هدننامز برح یقاط
 .ردشفلوا دیق هرزوا قتلوا

 فاش مآ تب هعمتحم كلام -- . یسهخران لاوحا

 اق مآ راس یس هبخرات لاوحا یدوا ندینشک"

 كز هقیسک« « كنتهج ب رض «بولوا ل وهج یکی کكنتاهج
 «یندم اهد زآر «هلغلوا عبات هنتلود ( هیزآ )

 هلقل قباب و یوا اباد كن رج طسو و قرشو

 هاک: الوج هرات و ايو نوکسم هلماوقا یشح و م راشاب
 هرکص ندقشت ۱ روناتشالک ۱ لوا شفر

 «بونحو لاعشرازسنارف «بونجو بق رالو اپا

 «قرهشانب هنیراتمج قرش یخد رلباج وسا هلراباک لف
 هرکص دا کل ؛یدرلشعاب را رحم ك رک ضعب

 «قرهالشاب ندهیقرش لحاوس «بولاج هبلغ رزاکنا

 اب رسم كور و ؛شایرلا یرغوط هیر ا

 یه وذج و هبق رش لح اوس صوصخ ىلە ب« دیا سیس

 ۱ ۱م م ۳4
 زد هایو روآ تی هسنارف .یدراشارامعاو ناکسا

 یهدانت مرتلکاا «دل رهدیا ذاخحا تصرف یغر دنلوب

 : . هنما مىق ها نیل اش یاقمآ < هلا طب یخد
 |, رغآ كي هدنقح هيلع *لاها «بولوا لقتسم بحاص
 قاط رب یلشیربولا | هنیمآت یاراجت فیهرتلک:ا درجو

 مضر راترع وام و راکرو رفآ و هدیدش تاماظن

 روآ بات تفو قوج هلوصا و لاها . یدیشعا

 مایق رب هدنرهش نوتسو هد ۱۷۱۸ «بویمهلوا

 «هدهسیا شلاب بقعرد ردة هن رهو ؛شا روهظ

 الف هد ۱۷۷٤ و ؛شقا ررک# مایق هد ۰
 هد ۱۷۷۵ ۰ هلیعرقو یوم عاقجا رب هداشاد

 لکا ینسهبق رش ربهاچ ییدمش تاب همت كلام

 یدج هدننی یرکسع زبلک:ا هلیسیلاما رلرپ ندیا
 ناقارفو نوتفنیشاو جروج «یرهلینالشاب هرا راع
 ۱۳ هد ۱۷۷۲ «هلیبعس كرلمدآ لوس یک
 هد ۱۷۸۱ قلود هرتلک:او ؛شغلوا نالعا یالقتسا

 روبحم هنعاط هلیما « هراتخ "هرادا» یلالتتسا و
 لوصا نانلوا عضو هد رات 0 ىدا شلوا

 ییدعش هد ۱۷۸۷ ۰ بویمهدبا مارد تموکح
 نالوا روهچ سیر كلبا .ردشفل وا لیرحت هلوصا
 هرتلکنا هد ۱۸۱۲ .ردنوتخدشاو هبلا راشم تاذ

 هللدصقم قلآ هراس تحت نديكب ییهعمتجم كلام

 هدوء ًابرلم «هدهسا شمردنوک هیرکسع "هوق رب
 یادتا هعمتج كلام لهجو و . ردشارا روج

 -رش لحاوس زک]اب نام و ندنبروهچ ۱۳ هدما
 نام ًارابتعا ند رات وا «نکیا ترایع ندهق

 یرافرط چا نالوا یماکن الرج دلرلیذحو یلرب زکلا
 ره ؛بواالشاب هرامعاو ناکسا هتسج هتسج یغد
 هدنتروص تا" او « یضارا » ادشا ینهعطق رب

 اوا یدنک كدناکس «هرکص ندکدتبا هرادا

 هب زك *هرادا یتراکدلک هلاح كج هل هنلوا هرادا

 تثیه «كرهریو لالقتما هج هياخاد *هرادا «هجروک
 هلو-صا و اذه امو لا ٤ کا لاخدا ههقفتم

 غالبا هنیددع 4۵ ییهقنتم ریهاچ « كرهدبا ماود

 بودی هبراح كو رب هلبا ترک 2

 هاتواو هنروفیلاق «هنوزرآ « اتم یک ۰ «سازکت

 ۳۳ 2 یفرپ درت هطبت یرعکلم
 وک یوا لاخدا دادم هروک

 قاعصو ربغآ یاره كبهیونج ریهاچ .ردهرزوا



 یون تئراسا هد ۱ « ندنرلکدروک موز

 باتا هتسایر ك ( نارقنیل ) نالوا یرادفرط
 ؛هلغاریآ ندیقافنا تثیه هیونج ریهاج «هنیرزوا

 ماود هس ٤ 6 بونایوا هيلخاد ةراح هدنرلتبب

 تبقا «هدهسیا شلوا منام یلیخ هتابقرتو ؛ شقی
 هلکءا وغل ًایاک یتراسا «هلکلک بلا هیلاعش ریهاچ
 . ردشعا هماداو هظفام ییهیفافنا تثیه «رارب

 هعمتم كلام ید هدنسهب دالیم هنس ۱۸۹۸ وبشا

 مازتلا ییسیلاها نانلو هدمایق تكنسهربزج (هبوق)

 قالراپ و ؛شعا برح نالعا هبهیناپسا « كرهدیا
 لیتا « بولوا لئا ههر و هیرحم تایرفظم

 هب هبوقو ؛شعا طبض ( یاوقرونرون ( ندنربازج
pS)ققح هاج هشرزوا «ریار هلغ» رب دنازق  

 .ردشعازق

 ود هدرصم ( ENE تلود هدرهم ( )لدصهامنع+

 هنعف ندنبناج ناخ ملس ناطاس زواي كنەٍرصم
 هلرکید مانو) كارتا نامالغ نروس تموکح نیکو
 نایریو هبهسکأرچ نامالغ هل (هیرش كیلاع

 هنن رهدام «هسکارچ » و «هرحم» ]

 [ .هلیرویب تعجارص
 ندنلوخد هیت هاف ۶ هرادا درصم

 عفر ی E یمجا كلام یخد اک

 ةطخ ندنضارقا

 يک ی رکی یرلکب هسک ارچ كيلاع « بویفلوا
 ذوفن رلتو و ؛ نشل :Re فذص ر

 ۔ ارب زجام یرلیلاو هعفد قوچ « بونازق رادتقاو

 لع دم .یدرلشنل و هدقمراقبح راهلاف ىج ەق
 هیلاراشم «ندنراکهتما تعناع هنت ارجایخد فیاشاپ
 قلوا هان هنسهر وصتم تاحالصا نالوا هحرصم

 هنسافلاو عفر كذاحوا 9 هلفالتا كکلام «هرزوا

 .ردشاوا قفوم

 لندن.سارمش

 نا 0 داتم

 «بولوا یهنزغ (دمت ن ناثع میکح) ییجرب

 ( ینامقع ) ادتبا .ردیداتسا هام مک رومشم

 كيهارا ناطلس ندنیکتکیس ۷ 0 صلف

 هناتس دنه اک ندننافو تونو ؛شملوب هدنتم دخت

 هدعیو «تدوع هباننع هدنتیعم هاش مار «بودیک

 تیاذد ترد

4 ۳ 
 هنمادخسا هبجنز ,is كرلاروا «ندنفیدلوا

 كل م م
 هننافتلا كنيقوعلس هاش نالسرآ «هلا تحر هنامرک

 هد ۳ «هلئدوع ه هننغ ه درک و ؛شلوا رهظم

 :ردندنراعشا *هلج تب وش .ردشعا تافو هداروا

 بش دنچ هک مدیکپوت نماد زور كي
 ما هتفرک نمادی كشا ون "یرود رد

 نع (كي ىلع لضنا) یسیینکیا -
 ندنرا لوک كنضام سابع هاش « بولوا یجرک

 تب وش . یدیا ندنلاحر یوفص نایلس ءاشو

 رک وا

 نکم اند مغ دولآ لک سپ نیز اد هیرک
 دوشیم تجر یایرد لخاد وج نیا بآ

 دیس نب لع نامادیس یولوم) ییع>وا -
 «بولوا ندنتسالعو تاداس ناتسدنه )یل تکا

 عطقم وش . یدا نکاس هدنسهبصق رول دیرف

 ردك اوا

 ماع نیردنا زاتم و دازآ ممقح و تحت
 عسي ناتسودزا فرط هل مديد نانعسدزا روح هث

 «پولوا ندنناتسرب تب ناتسدنه یسجمدرد -

 -ودکک وا تب وش

 نینچعیا داذ1 رادلد دهد کاتو دش نوخ لد

 نينا را نانچت لد مک نوچ مزاس هچ براي

 هدا ناخ دوم ناطلس رود ۱ اشاب
 ندارزو 2 > هترادص دنسم

 شم ۰ هلدورو هتداعسرد . رددٌوارآ « بولوا

 یخد تباتک رادقم ر «قرهنلو هدنتمدخ كبارزو

 «بودا باستا هاش اب اض فسولو عا لیطخ

 شنل وا قالا هنسهصز ناکحاوخ ندنفرط كو

 «هد ۱۲۲۳ «بولوا یشاب شواج هدمب . یدا
 طسوتم ندنسهعقو اشاپ طسم رادلع

 موزا هنسفل و هدنرادص ماقم كمدآ رب رادتقالا

 شفلوا میدو هنسیدنک تااکو رهم « هلکاروک
 E هدماقمو نوک ۰ زکلا «هدهسیا

 «قرهنلوا عفر یمهبئرو «لزع « ءا هنرادتفامدع
 ٤ ردشعا تافو هداروا هد .

  ۱ ۳قاف + ندلمآ هدناتسرط
 نوفارفح ینیدلوا هبعق رب هدهفاس#

 و دوشم 3 مالسا

 هنسهدام « فنم »] Mem( 0۲ز+) ۰

 [ ۰ هلرویب ا ن
 ناطاس رود (یدنفانطصم) 1 ا كم

 نزح ش م دنسم هدعبار ناخ دم



 نم م
 . جش هجرتلا فلاس «بولوا ندال* نک هبهیمالسا
 . یدبا یداماد كندنفا دجا دیعم مالسالا

 9۲ «هرکص ندکدبا سرادم رود لوصالایلع

 لوساتسا هد ۱

 لیا مور هدسب و لوطا آ هنس وا هنو ییضاق
 وفه هدمب و ین 3 ۷۰۱۳ و ؛شلوا یرکسضاق

 «هنرزوا یسهعقو رانج ۰۹۰ ۰ قرهنلوا
 « هدهسیا شفلوا بصن + هیمالسا ماقم

 هرکص تعاس۱۳ «هنیرزوا یضارتعا كن ەفاب ها

 ۰ ۵۱۷ و رصم و دعا سدق هدنخ رات

 ؛هد ۱

 نزم

 ترواحم نداروا ؛قرهناوا مازعا هبهسوربو «لزع
 وا هدعاسم هنتع نع هب هم رکم ةف «هرزوا كغا

 «قرهنلوا بصن هنفلیضاق بلح هنسیمآریاو ؛شفل
 .ردشعا تافو هداروا هد ۷

 .ارمش ناتسدنه ( ن ز نهلع مظاک ) | نکم

 . ردبل دایآ ناهعهاش «بولوا ن دیس

 ؛شفغل وب هدنتهدخ كنهلودلا ماع باون كل املاریزو

 تاخلعم.اق باو یک اح هلاکنب هدنخشرات ۱۱۷۵ و
 :ردندنرامشا *هلج تب وش .یدا شهرک هنتمدخ

 نالسم رک او مرفاک رک
 مسههچ اره مو نازنم

Meme! ( ) هیسورب قرش هدهیسورپ 
 .وقو هدن خیس (غربینوق) ذتل ایا ۱ لم

 قرهلواهدنسیقرش لام هرتمولیک ۱۱۸ كفربسغیت
 ینصاخ (فاهشیروک ) و هدنبصنم یربن (هکناد)
 . صاضف هدزافو نریدتا طالتخا هللزکد یقیطعلاپ

 رومالخا «یسیلاها ۱۹ ۰۰ ۰«بولوا هبصقرب یزک
 « یسهداج رب شینکو نوزوا روتسم هلبرلجاخآ
 هلب را هق ر اف ددمتمو یس هن اغمکود ریمد » ه رحم

 .ردراو زا كلثيا
 هدننافارخ ےدق نانوہ (۱۱6۱۸0۸)
 ندنکولم نارا ااو رصم هلمسا و

 «یفیدلوا شلک هنیدادما كرلبل آورت «بولوا یرب
 قنش ایوکو «یفیدنلوا لتق ندنفرط سژالیخآ و
 هدنتح «بولوا روک ذم یتیدنلو ییغوا كنسهپلا

 (موینونم) هدرصم -- .ردلوقنم قراوخ مقاط رب
 نداسیع دالیم هک «یدیا راو لکیهرپ مسج هلیمسا
 یحچوا ندهنعارف نالوا شماشا لوا نرق ۸

 لوانرقر, نددالیم «بولوا یلکیه ك (سیفونمآ)
 بف رب هدقفش ندنسهدعاق « هلفلقس ندهلزاز

 نونم
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 نانلو هد رق لحاس با دنرس و هزفروک ی هدنسهرآ

 وب هلنفلوا ریمل لکیه هدب و « یفیدقیچ سس
 نونم تللانوب هلکز و . ردو ییدلسک هابس
 4 - ردکر ک هسا وا تیسانم رب هداني یافارخ یهدنقح

 نارنا«تولوا اسودر ۵ 1و

 ET | نونم
 یایسآ هدنزواجن هنارا كلام دلردنکسا كويب
 ییلکا «پودیا فیلک: هاراد کا البتسا یریغص

 هپلاراشم ریکناهج هنب « هدهسیا شماغل وا لوبف

 ی رهش تایمو ؛ شتا برح هلتناستم لاک یشراق
 طبض ینراهرب زج یللدمو زفاس ءرکص لند هعفادم

 ۳۳ «نکیآ هدنشذن كعازواجم هاو «بودبا

 . ردشغا تافو هدیللدم

 ندلارق ريم نن نیدلا ماظن ريم ا
 e ا 2 | نونم

 «بوشیتب هتنامز یا هاش ربکآ .ردیالهد «بولوا
 یرودصل ار د ربجآ دنف رط قموکح زبلک | وه دعل

 وش .ردشعا تافو هد ۱۲۹۰ و ؛شفلوا بصن
 : ردکنوا تدب

 ایا تسا مارح رهز “ینشاچیپ هداب
 ايا "تسا ماج "هدرکور همهلعاله زج
 رگید قدنسارمش ناتسدنه هلملخغ و

 «یدبا ندنناداس ( هاماس ) «بولوا یخد یر
 >ردکنوا تب وش .ردشماشاب هدر

 U رد درب نم فک زا ار مد 1 دوع

 آآ ما هدید یوزا هک ی رارق ماد یا

 قرهلوایرنصو یربکهدناتسزوخ ۳
 جراوخوهدحوتف «بولوا هبحاتیب ۱ اب کا

 .ردروکذ م هدننام وقو

 بونج یاهتنم كیاتسدنه (Manaar) اعم
 : تام

 یمهررزج بیدنرس هللحاس یقرش

 ۷ یو تنهطآ .ردعا ناب ربو هبهطآ جوک رب
 یی وع اهدو دزفروک . ردهرتموایک ۲ یکاو

 هدیلامٹ ضرع ۸۳ ینه هدنتهج بونج كزافو
 هیونح ندلاعش ۱۸۳ هدنتهح لاعشو ۲۲ یا
 یسهیعطس ةحاسم و هرتمولیک ۱۵۰ هدیسهفاسم

i ARردهرتمولیک میرم . 

 مسرد 2 A درکزانم
 بولوا یزکص ي5 مدنغاعس

 .ودیسا کسا ےب نشد (درکزم) موی



 قرهلرا ه دن ضا

DIMI Orel KRE, ۹ 

A 5 م 

 هنسهدام « یزانم رصن 0 0

 [ ۰هیروب تعجارم یذاتم
(Bitolia)كل دّوانرآ ه هدنلیا مور  

 كنس هعدق ةطخ هسودکامو قرش | رتسانم

 لام هرتمولک ۰ كکنالس و ه دنتهح برع

 هللا یلامش ضرع ۲

 ك:غاط یرتسب رب و هدنق رش لوط 4

 هدنرانک ف هووا 9

 یزک م تیالو عقاو هدنرزوا یرهن (روخارد)و < :

 کم یرکسعو کلم

۷ 
۷ 

۲1 
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 عماج ۲ « یسلاها ۳۱ ۳۷ «بولوا رهشآ ربا

 «یسهسردم ٩ «ی-هرواح ۹ .Bat یقرعو

 هئااو روکذ «یرلبدادا بت

 «راغلب «یسیادتبا یکم 1  «یراءدشر صوصخ

 « یرابتکم هدشر صوصخ هراخالوا و مور
eزود صوصخم هرز ویسیم ناتسنور و كل وتق  

 E « یب هلشیف كوب Y6 یرلهدشر ثاناو

 «یلاخ ۱6 ىا ۲ ۸۲ «یبهناخ هتسخ

 یمهلق تعاس رب و یهقراف قیقد ٦ «یاج ۷

 ردفهرتم ۰ ۰ ۰ ندرحم یاذحیمفوم درپث .ردراو

 هله و فیطلو نرس یساوھ ن زاب «هلغلوا عفت

 حرفم كب یرارب یهدنرزوا یرلمتخر روخارد
 « بولوا طاح هلا لابح عفت ینارطا «هدهسیا

 «ندنفی دلو ا هعقلت ات ی رلتمح ضعب هد

 . رداکد كرسکا تب وطرو سس نیشبق

 عقاو هدعقوم رب نالوا گو نت یدییع كال

 ی-هداعلاقوف تیمها هجر ظن ةطقن برح نف «هلغلوا

 ذاخنا یزکرم ودرا ید ندیکبسا « بولوا

 هليا كالس قالوا: هدتەکک یسءهاکسا .ردشفلوا

 یهدفارطاو یسفلو هدنسهرآ یقرطره كنلدوانرآ

 يوا رادلوصحمو تبنم هدهحرد كوص تیهووا

 هدنهلوا بجوم یقتتیمها هد همش رظن هطقن ترا

 كاشفا یخ ددزنماعم یر ندیکسا «بولوا

 ریمد رب هکننالس [عا

 ۰ وات رآ

 .ردهدقغل وا ارحا تراجت

 اهد تاق رب ییسهیراجت تیمها یطبر هلیطخ لو "

 یدیدع ردق هجاردو هزور كطخ و «بوریترآ
 . ردقو همش هدنکچ هدیا فعاضت كتيمهاو هدنلاح

 یک باروج «هلناف «هعلو «ملک ندک وب هدرتسانم "

 أ
 هلرایش یراکات یناعتم هنلیج ورق «یبک یغیدلباب رایش

 .رونلوا لاما یغد داوم یقاعتم هکلیجریمد

 ۳ اپ

  EVن م ۱

 «بولوا ندننارامعا یناثک رود یرہش رتسانم
 روي هدنخم رات ۸ 6 هدننامز راکدنوادخ یزاغ

 یدعش (هبل وب ) هدق دنل وا ت ° ندنفرط كب شاط

 رب تكچوک عقاو هد هفاسم 0 9 ندرتسانم

 ندنعا «هدنرب كرېش یردعشو ؛ یدیا هبصق

 -یدیا راو رتسانم رب زکلاب ل

 للیخ ر «بونلوا ا هدننامز رللنافع رهش

 زافلوا هدعاسم هتماقا هدرهش و هرانابتسرخ تقو
 یسهدای ز ندنناثلث كنسیلاها هدلاح یی دعش . یدیا

 یدو « مور «رانلب «خالوا یروصتو
 «بولوا هکر یسم و نال كرهش .ردهراسو

 هل ونایساو هور «هعخالوا «هحراغلب «هحدژانرآ

 .ردهدک ھليو یخد

 تالو. نالوا یمانمه یاضق نام -
 اضف زکر كفاعتسو

 هزم هب هیحأت 4

 هل رهش N ۰ بولوا یس

 ینیدلوا ب

 هوحرف e «هیلرب "ارش «هنن رولف اوت «هدلاح

 ندنتهج ییونج برضو رغ «هلب رلاضق یرخواو
 ۱۱۱۸۲۳ یسیلاها .رددودع هلیغاععس هجر وکی خد

 یروصتو ملام یسهدای ز ندنفصن «بولوا یدک

 بوسام هننرلتیسنج دوانرآ و مور «خالوا «رافل
 - روق هروک ذم *یحاوت قلم هاضف . ردناتسرخ
 ییضارا .ردراصح روعو هبسرب «هنسر «هوش
 « بولوا یرادلوصمو تبنم كا كتالو نوت
 لصاح یعاوا دراهزبسو هونم هلا هربخذ لتیلک

 .ودروتسم هلرنامروا یرثکا كنب رلغاط . رولوا

 قورتناوو هیسرپ نالوا شینک ی یخ هدنلخاد اضق

 یونس رلقیلب یرلقدلوا یواح «بونلو یرللوک
 تیاضق . رونلوا هلاحا هللا لدب اريل كس ًابرقت

 - ردزوام ییارل ٩۰۰۰۰ یهو تادراو

 ور فیهنامع كلام . Eek را

 ارش «بولوا ندننایالو یءدنابا | ۳7

 ندنتهج یلرف لاعش « هوصوق ًالاعش « كنالس
 «هلبرلتالو هاب ندنفرط قرش بونج «هردوتشا

 سم ندهب رق ۲:۱

 بوذح . رددودحم هللا هاتو دودح ید اب ونح

 دوس دا نالوا ییضوط هی یف لامت ندیقرش

 .ولک ۰
 9 .زامهلوا غلاب هد هنفصل كيو هسایکآ .ردهرتم

 هنو یعیبط هن یدودح كتبالو

 اب رقت هارب د اسح یذحوا شوق یس هفاسم

 یعب . رد ِفارفج



 ۳ م

 هده «ردشارپآ هلبا هیعیبط دودح ېکرېنو غاط هټ
 دنتسم هنسیءیب مقوم كنيضاراو هنتیسنج كنيلاها
 لامش نالوا یمظعا ق . رددودح هلدودح رب
 ؛ردترابع ندنیطسو مق كزل دژانرآ قهج یبیغ

 .هشودکامیغاعس همعفرس نمی ىم قرش بونجو

 | ندنسهچراپ رب كیهیلاست هلیسهیب ونج تهج ك
 كب و قلفاط یسیضارا هرزوا تیموم .ردلکشتم

 دارلن و یرلغاط سودنو راش «بولوا یه رام
 نرب و دیک درادلا بک طاطحتا یخ هدنسهرآ
 هنو یغالو یرفوط هونج ندلامش راهب هرص رب
 « كرهدبا لیکسشت هایم مس طخ رب «هلا قش

 ندنسهضوح یزکد را هطآ یتسولنام قاب ردآ

 عفت لا هاسودنب دارکو راث درک .رورآ

 اذهمم «بولوا هدنجراخ كنتبالو رتسانم یرافرط
 هدنسهرص تل هلساس هدنسهرا كغاط کا و لز

 رب هدناخاد تب الو «قرهلوا هدنج راخ كب ءرصو دل رکو

 یلیخ یرلضمب كرل «بوللو رلغاط قوج

 یوکهسرپ هلیسهووا رتسانم یغاط هقجرت .ردکویم
 رتسانهو نالوالع كسكوب كا «بونازوا دەز

 تازغاط ( یرتسی ر ) نانلو هدنتسوا كن رهش

 یغاط (سومایف) .ردراو یافترا هرتم ۷

 برغ كتبالو قرهلوا طونرم هنسهلساس سودنم
 .رینازوا یرضوط هیونج ندلامت هدنتهج یبونج
 یهدنلامش كنا وکیرخوا .ردهرتم ۲۳۰۰ یعافترا

 یرخوا هلا هپسرب ۰ كانغاط هقنالاژ

 | ۲۰ ۳ كنغاط ( هعجاخ) یه تهرآ یرللوک

 دا كئغاط ( هعن ) یهدنقرث كننهووا رتسانم

 هنسه (نالچ قاعاق) نالوا لع هكسکو
 باب ) مقاو هدنس هل اعش دودح كتالو ۰۲۰۷

 ۱ یهدنسهس ونح دو دح هاتالو ۰۲.۰ ك ( هقبنس

 . ردراو یعاشرا هرت« ۲۰۰۵ كنغاط ( یجمو)

 یراغاطقوج رب یغاشآ ندهرتم ۲۰۰۰ یرلعافترا
 «بولوا قوچ یهراح هایم كتالو ردراو اهد

 یدقرش مد م هب هلن ام کیا کج و

 هدنسهل ام قنا ردآ یس رع مقو یزکد ر) هطا

 مان ) وص هرقو ( رادراو) هلام یجنرب . روینلو
 رتسانم .ردنرابع ندنراهضوح ( همرتسپ هلرکید
 | هلساج ( وص هرق ) ندیا 5 ی راوص كنس هوو

 كينالس یاچ كچوك جق رر .دنلامش نوب

4۳۸ 

| 
| 
 أ

 ۰ ابرقت یونس |

۱ 
۱ 
1 

 ان م

 «هرزوا كلکود هنغامربا (رادراو ) هدنلخاد یتالو

 ینونج قرش كتبالو .راقآ یرغوط هلاعث قرش
  نفامریا وص هرف مامتجالاب یسهراج هایم كنم
 هقرش ندب ی ینغاجنس هجفرس هک«ردبا لیکشت
 كالس هدناخاد یتالو تبالس هن «هلا قش

 كنمق برف بونج كتبالو .رولیکود هنبزفروک
 (لوود) یسهب اب هایم تغانس همروک نمی
 "«هلنای رج یرغوط هبرط هک. رويدا لیکشت ینرېن
 هل لیکشت یغامربا (نام-) هر رب لر تار
 تو . رک هنتالو هنا هرزوا كلکود هتناب ردآ

 (یموقشا) هدنلخاد یغاعس ناصبلا هدنلاعش

 هزکد روکذم هن «قرهقآ هبرغ ندقرش یرهن
 ندناوکی رخوایربن ( نیردهرق ) تیاهن .ررلیکود
 قغاعتس هربد قرهقآ یرغوط هلام « هلجورخ
 هنب كرهشلرب هلس ردقآ س ندکدتا قش

 هردوقشا هدمېو هوصوق «هرزوا كلکود هقناب ردآ

 كنيلبا مور «بولوا قوچ یرالوک .رریک هنتبالو
 هللوک یرخوا نالو یلوک لزوک لاو كوب دكا

 تالو یرللوک هرسک «كلام «قوردناو «هبیسر |

 "هدنسهقرش دودح هد لوک هوورتسواو هدناخاد

 . روینلو
 هموق كنيضارا

 تیام هدهبحرد یر, : ریلس هنلوا جست يىق

 كنغاخس هګ ر وکه لغ اخس یخاتم سفن ی ںالوا ۱

 یجنکیا .ردیسیطسومسف كتالو قمی هج قرش

 قرش بونج كنبالو نمی یغناجنس هعنرس یعق

 جواییالو رتسانم هجخسهینابنا

 هطرات اس ناصیلباو هربد هدیمف کا «قهج |

 برف كتبالو ینمی یسرغ مق كنغاحس هجروک |
 تادراو كاا س رتسانم .. ردیرلفرط لاعثو

 عو كنب راقا نس هجر وک با هجفرس یسهبوناس
 ناصبلا هلباهربدو ؛رولوا یواسم یب آ هلتالصاح

 یغاینس هعفرس هدیالصاح عرب كنب رلقا س
 كنتالصاح یغاحتس هجروکو هنفصن ننالصاح
 *یضارا كتالو مومع . رویمهلوا یواسم هتناثاث
 «بولواترابع ندعود ۲ ۰۷۳۳۲۱۲ یسهعورزم

 ۲۵۹۰۰۰ «رصءهللک ۲ ۰ 1

 «رادواچ ليك ۱۱۵۰۰۰ .یادفب هک
SACSفالو هلک ۰ 2 «هبرآ هلک ۱  

 یخ تکه لیک ٤ 0۰ «قاجرو هلک ۳ 2



1 

 ۰. و مدزوا هزات با ق + هیق 8

 ۳ رط شعب یل آبار

 aH ید نویفآ رادقم ی هدرا هنس كوص ی ۱

 «یمضنرونک هلیک ۳ ۰۰۰ «یراد 9
 « نو و هیق ۱۰ ۰۰۰ «هیا وصاف ايق ۱ ۲ ۰

 « هلش هبق ۱۳۰۰۰۰ « دون هبق ۰
 .« قوما هی ۱

 یو كوك هیق ۲۷۰۰ جرم هیق ۰

 ۳و )۲۸ ید یربغاب :ينلآ یالصام را

 نویلم یت رب یونس « بووا ترابع ندعوو
 ردق هق ۲ ۳ ۵ ٩

 .ردرو شم یرلبارش

 « هیات هق ۰ ۰ ۰

 لصاح هد هبلر یمظعا مق تزون و ردع الال
 هدنرفرط راس كغلدژانرآو هدتبالولخاد «بولوا 1

 ند ی هیلم تاحایتحا راخذ . رونلوا فرص

 - رولوا , ید تاجارخا ل: ہک را عا
 هلناوداو تالآ سقانو هدهقیتع لوصا مویلا تعارز

 هدنتم سن یسهمانا ۶ و و هر :دضارا «بوئاوا ارحا

 « بواوا قوچ یهر راجا .رویمهنلوا هدافتسا
 ؛دومرآ ءاملا «هونآ صولا ىلعو هوبم عو ره

 ؛لاتنه مذاب « هاتسک ننوج زار 9
 لاقترو هدنسداو ناصیلیاو كيرا «توط «یسیاق

 قوج یرلنامروا .رولوا لبعاح ید نرتز هلا
 روتسم هلرلنامروا یابح رثکا كتبالو « بولوا

 كټ هاش طااسوو یهفاسم دم دا را هاکسا .« هد هيا

 نا «بویغلوا هدافتسا ندنژثکا هلتهج ینادقف
 مطق نودواو هتسارک نانلوا لامدسا هدنرالګ

 (هدوخ روم) یهدنق رش یاتنم كتب الوز کای .رونلوا

 ندیا ناب رج نداروا هتسارک نایسک ندنرلنامروا
 دارلن امروا .رولیریدننا هزادراو هل ره وص هرق

 هدر باب .ردنکروک هلبا هشيمو ماچ یراجشا رثکا
 .ردقوچ رارباچ و رلاعرم هدرایداو هلبراکتا غاطو
 AV ss «نویق ۱ ۱۸۰ هلها تاناویح

 » يڪ م 5 ۰

 زوموط ۰
 هن وا یفنج هلوا قوح قداتعم .ردنرابع هند راه

 و وی ندرلتهالع نانلوا یفداصت هدنسیرپ

 یغردلوا ا قو یرانانلوا جارخا «هدەس

۰ ۰ e رص ۰ 6 
1 

 ۰۰. و رتسا ۰ «ریک ۰ ۰ ۰ ۰

 .ردشمافل وا ارحا 5 تایفشک هلیق ال یک

 « بونلو لدعم تیسارتن | رب هدش رق هم روک

 ۱ ن م 4
 ی-هسدعم هام .ردراو یخد یادم مد رق رب

 .ردقوج یراههلیا راشو یلکلجو لدروکو کو
 .ردندهلج و وص ي یثک ا یهدننرف رتسانم

 ؛ ملک هلو ءابع «قایش 1 هيلع عیانص

 «كحور ندکسیا ٤ز ندقوماپ «باروع « هلناف

 نادیالقو همرص ا خاق شم راسو قانش را

 ندشموک ۰ نویاص «رلیش یکهروجو لواخ یهلشیا
 ندزوح و داوم ی یقاط هوهق و هراغیح

 قد لاما ابو یاط هانقو هبعام ىلەقاق فدص

 همرواو تاو سنهو هللا لا یغوح دلرلن و .ردنرابع

 ابو شنآ «بولساب هدرلهاخ ندنفرط رلنمداق رلیش

 كب یر قراف یراح یرلهنیک ام ریلی وچ هللا وص
 کسا ندف رط ر 0 هكتالو ردزآ

 تایئزج یفراجت « هلغاوا ترابع ندرلفرط جا
 یر نوجا تالاخ داو تاحارخا «بولوا ندنابق

 هدنزید قیتاب ردآ یسیعکیا و كالس یمهلکسا
 رتسانم نالوا هداز یتاحارخا نکل . ردجارد

 ندرتسانم«یکینیدلواهدایز یت رق کی الس هكزغاینس

 ینراجت و هدیطخ لو مد نانلوا دید هکیالس

 .ردهدکشا لیهسا

 هلرلن ایفل وا ارحا یرارب رت زونه تیالو «یلاها

 a 3 ی هدنراهدار نوبلم رب رار

 یا ور رب كنسیقاب

 مع موزو a «دؤانرا ًاواستم ناه

 1 ہ5 رم لاها .ردناتسرخ

 «بویلوا 9

 مشق و تم ی.هدابز

 یمظعا مم
 رتسانم هلرهش رتسانم سفن زکااب «بولوا دوا
 0 هدنسا رو هعصق ضعب كن رلق اس هڪ رس و

 ندنفصت كنل اما مومع هدلاحو را ردهلک 2م هلیناسل

 ناسلباو هربد «همشروک «بولوا دوانرا یهدایز

 هجرس هلا رتسانم و قلدوارآ فرص یرلوا_حس

 هدنرهب .صق هبرسکو رتسانم . ردطرلخم یرلتاعس
 قینغاط هدنف رط ره كتالو و یدوبم ردق ۰

 . روم و یخد یاها هناکذح رادقم رب

 «ندنرلف داشاب ءدانغتسا لاح ر زوده ییا اھا نامی ا

 .ردشمالو عوقد تایقرت هنوکرب ه دنا یا و

 هل رار اغاب «بودیا قر ی لبخ هعف راعم لاها نایتسرخ

 دسزت ین رابتکم ًاغر هشراررب رلمورو رلخالوا
 یرک زونه هر اع« هم السا *لاها .ردهدکعا

 لنا هر د

 هیکلم هبدادعا ررب هدهجمروک و رتسانم «بولوا | « یک ی رلکدتبا لامعتسا هدناټو رو جارخا لاها



 ۱ نم

 هشادتباو هدشر چاقرب ہدنرازک ص اضقو اول رک,دو

 ناسل كل هبمالسا *یلاها ثکا «هدهسیا راو یتکم

 .ردهدقلوا علام هفراعم شن یرامالوا فقاو هب کرت
 یرکبدوهروکذ یر هده ر وکر ک] اب هدنناسل دّوانرآ

 ییعکیا «بونلو بتکم ییا صوصخ هئاا
 . ردهدنیهرادا تحت كنب راراو يسوم ناتسنورب

 فراصعمو ۰ یه ونس تادراو كتالو

 .ردهدنرهدار ارل ۱۰۰۰۰۰ هبلح

 مسقنم هغایتس ه رز هجورب یتالو رتسانم
 یر ۱۹۰۸ و هیحا ۲٤ «اضف ۲۲ « بولوا

 :ردیواح

 ارآ رادقم هبحات اضق قاس

 هنسر

 ۳۱ ۱ هچسرپ | رتسانم
 1 هوشرق |

 ۱ راصح روج

 ۱۳۱ هوګروم هیارب

 كىندور ۱ fA 1 ۲ ا
 هقسون 1 و

 ۱۹۴ کت هوچرق

 Ne ۱ هجرد 1 یرحدو ۱ می لا غورا | ءرخ وا

 ۳۹ سودنولو هچفرس ۱

 ۸۱ هچنو هنازوگ

 of راد ۱ هعج
 هعنارطق ال

 ۹۳ 1 GF ۱ ملسات هجرس

f ِ۱ ناو  
 ۷۸ 27 هت هرک

 یدا ویل ۱ /
 ۷۳ ثانمود هئوصالآ

 ) طاقشد ۱ ۲

 هتشله ۱ :
 ۷# 1 دایوا و هچروک ۱

 هتشدروخ

 ۱۲۰ هروسلک ۱ هد رسک ۰ هر وک

 وقچوب روب ۱ ِ

 ۳ سکوک هوراتسا

 of < هیولو /

 ۱" - رد (
 ¥8 ج طام

 ۳۷ س 5 ۱ رد
 £6 ست رلهر /

 ۷۱0۰ — ناصیلبا ۱

 11 بس سما غ ناصسا

 or = نیک

 | هسانم ك(مع) فسو ترضح (6)

 اب نام 333

 شنوط |
 دا

 ۳ ۰ و هو

i 0ید ۳۹  

 لادا هنسهرص یدالوا لدنباج ( مم ) بوت
 «بولوا یسئر كنبرب ندطیس کیا نوا « هلنغل وا
 2 ییاونک اس هدال وصو غاص كن ره ندرا یسهلسق

 ندنسیضارا رشع انا طابسا .یدبا مسقنم هب هبمش
 .یدبا كلام هنمساو كا

 یخد یرب ندشارادمکح دوم هدعسا و -

 فاخ هایخزا یردب «نکیآ هدنشاب ۱۲ «بولوا

 دل هنخشر ات EOS ۶ دالیلا لبقو ؛شلوا

 همانصا تدایع ادتبا ۰ ردشمروس مک ه:س ه٤ |

 یب (ائاسیا) نانلوب هدحاصنو تاراطخا ؛بو اص

 هدلاظم یکوب راسو «ندک درب رلوب هب ىکا هلبا هرتسد

 رول آ هدنخرات ۷۲ دالبلا لبق ا ندقدنلو |

 ینسیدنکو ؛طبف یہدق ( نوداهرصآ ) یرادمکح
 هدنراسا تحت هنس ۳ «هلبا قوس هلباب ینسهعبت و

 هدعاسم هند وع هسدق (شودسؤاس) یناخ 9

 ین دیاعم نالوا «بولوا هبلتم هعفدو . یدیا

 .ردشعا تمه هرشن ىمللا ةدایعو مده

 و تفاتم

 یرلکدتیا ثدابع كرلبرع هدتیلهاج | حرم
 درک ةانم هله « بولوا ندمانصا 

 یندابعو ز زعم تب هدندنع رلب ع موم كرکو شیرق

 .یدبا یوم
 كيلح و هدنفاعس و تالو باح 7
 هدنسیلاعث قرش هرتمواک ۰ | جبنم

 هدنرف هرتمولک ۳۳ كنسارم تارف قرهلوا
 یزکرماضق هدنقرش یامتنم كیهووا رب عساو و
 قلوا سکرچ یسهلج «بولوا هبصق كجوك رب
 «یدعحصر «ینیرشعماجرب «یسیلاها ۱۰۰۰ «هرزوا
 یفورفرب «ینأخ رب «یلاکد ۱۰ «یسیئادتنا بتکم رب
 روش دب یکسا جنم . ردراو یمهعلق رب بارخ و
 هیت (سیاواریه) هدننامز رلیل هنودک ام «بولوا
 هک اطنا و باح ( هضر ) هدیبع وا . یدرونلوا
 .یدیشعا حن ًالصیخد یرهش و هزکص قد
 لاصنب كاللادبع) ندهیسابع ءارما دیشرلا نوراه

۳ 

 رب ی هلیتفرعم (سابع نب هتادبع نب ىلع نب |
 یلیخ رب ۰هلکا نیبزتو میسون و رامعا اهد تاق ۱ |

 شما ماود هدنلاح رهش رب رومعمو دوس تقو

 وا «قرهنلوا برخ ندنفرط كنلرويت تام و | ترضح « بولوا یدالوا رکا

8 
۷ ۳۳۹ 



 “کا شلاق هدنااع رازهازخ ر ی 8
 .هنلوا ناکسا هلی رج اهم لاک هدنخرات ۱۳۹۰

 هکآز راک رح .ردشنل وا رامعا نادك «قر

 لزوکو زیب جنم یی «هلفلوا یلقارس هداملاقوف
 .ردهدکغا نارعسکه نوکن دنوک «بواوا هبصقرب

 .اصفو كسارف واو كد رتحم ریش صاش جم

 هيلاراشم ندیا زب هدننیب سابع لا هلبتح
 كريهاشم قوچ رب رکید هلبا لاص نب كلادبع
 تام ربتکوص هبهبصق ندنارف .ردشفل و ینآر طقسم

 زر ینا كب لودج چاق رب ضرالا تحت هرزوا
 .رددوجوم مولا قرهلوا هلاق ندنامژ

ERقرش یاهتم كنغاجس بلح یساضق  

 « باب و باتنیع ابغ « بولوا عقاو هدنسیل اعش

 «هلیفلفرصتم لقتسم روز اقرش «هلرلاضف هقر ابونج
 یسضارا . رددودحم هل یغ اس هفروا ید "ال اش

 قش یاضف هونج ندلامش تارف «بولوا عساو ك

 بودنج و (روج- ) ندغاص هدنتهج لامش « هلا
 . ریلآ ینرارهن (ج*) نالوص هدنتهج قرش
 « بولوا یدادمتسا هداعلاقوف هنارع كنسيضارا

 یاضق .ردیا اضتقا یراورا هلرفح رلودج قجتآ

 ندهبنس دلالما ی۱۷۳ ندهرف ۲۳۳ ندیا 7

 .رجاهم سکر چ «بولوا ندهبریمآ كالما یسیابخر و
 ریوک قوج رب رانو «هاکلرو یضارا یغد هنیرل

 لزوک كنم راهلراتو هل راکازبمت هک «ردرلشغا لیکشت
 هعونتم تابوبح یالوصحم .رونلوا قرف لما

 «بولوا ترابع ندنعاولا درهویمو نوشز هلا

 هردسا كب یسنج نم راهویم دل رکو كن راخذ درک

 تیاروا یک كرل هارخ نانلو هدناخاد اضق

 ةعلق «هنکسم «بولوا لبلد رب هنس«ءدق ترومم

 . هلجوم هراسو جنم هرق «سیلاب «ءرصانخ «معلا
 یساوه تل اض نو ك رکو ام زکر م ۳ .ردند

 سکر چ هدنرایوکس کر چو هدزک .ردالغاص كپ
 تادراو كناضف ۰ رونلوا ج ابعو یقایاش یراک
 - ردهدنرهدار اريل e قجمآ یس بوذس

 ددعاوس (داکتذ نب) ت ]هم
 یوه توقا یتفیدلوا رهشرب كوب ۱

 .رویدبا نایب
 ككا کا نادرتتسا مش یر

 :ردصلخ ۱ ت

 تن 0 33

 « بولوا یلنامنصا ( ناخ مب رک) یسیجنرپ
 هاش ردان « هلغلوا ندن-سا صا كنئتريشع راشفا

 هدنتیعم لوو ؛شلوایبیکب راکب ( یر ) هدننامز
 . یدیا شمرتسوک تعاعثو ترا سج قوج ك

 لیمهنبرازوک «بوارغوا هنبضغ كهاش ردات هدمب

 *هلج تب وش .ردشما تافو هدهمموراو ؛ شماکچ

 : ردندنراعشا

 شاک دش رات لک یا وتبب مهآ دود زا نانچ
 ارشلایشآ لیلپ درک کے کریک ذا ذود هک

 «بولوا یلیاهد (نیدل رق ریم) یسیجنکیا -
 رهظم هنناونء ارمشلاكالم هدندزن ییاو دانآ دشم

 میدقت هنماظن داآ ردح هلتحایس هنکدو ؛ شلوا

 ۳ یر ۰.۰ نوا تی کا
 هد۱۲۰۸ .ب؛دنا تدوع هیلهد هدب و 3-۷

 «قاتسرکش» و 6 ناتسنج » .ردشغاتافو هداروا

 هدنرلناسلودراو یسراف و یسهموظنم یا هل رلن اونع

 .ردراو یرلناود یواح یبپ ۰

 ین ) هنوبشا هدسل دنا

 7 ندنلامعا ( هنویسل

 هردروطسم هد « نادل لا مم » یفیدلوا هبصق

 ی و

 ۔ارعش_ریمشک ( هللا حور ازریم) 2
 :ردکنواتیب وش «بولوا ندنس ] <

 ک مشچ مدرز ؟هرهچر سوهلاو یا نابم
 مدرک ابیک تب کا اددو-خ نم هک

 ییا ن دعسا حوتفلاوا)

 ( یا دو لئاضفلا
 ۵۱۵ «بولواندنیندو ندهعفاش ءامتف ربهاشم

 لیصحم هدنتکاعو ؛ شه وط هدنامفصا هدنخ رات

 نوجا هغ رش ثب داحا عاقسا «هرکص ندکدتا مولع

 | لات

 هدا رات ۰۰۰ و ؛ شا تحاس تفو يخ

 « طیسو» كنيلارغ .ردشلیا تافو هدنامفصا

 « هقنلا ةت » و یرلحرث لزوک هب «زحو» و

 .ردراو ییاتک رب ربتعم هدمقف هلناونع

 شب ندا بیکرت یتالو نردیآ ۱ شرم
 « بولوا یس ونح كا كغ|ا_ ےس

 یبونچ برغ یامتنم تنسهرب زج هبش یلوطانآ
 .ردنرابع ندهطخ ناسد (هراق) ًاعدقو ندنسهشوک

 هینوت ًافرش «هبرانانس لزیکد و نیدیآ الام
 را هطآ یخد ا «هلزکد قآ E «هل-.تالو



 تنم

 ۱۳۲۳۹ یسهیعتس ةحاسم . ردطاحم هب زکد
 ۷۹۶۰۸ كنو «بولوا ترابع ند هرتمولیک عب رص

 «یضارا قرهلوا قلشاطو یاغاط یکن هرتمولک
 قب آ «ندنامروا یکآہرتمولیک ۲۹۱۱ «ندهیلاخ

 ۷۲۰ و ندهعورزم *یضارا ىکا هرتمولاک ۰

 یخدندرلقر و .ردترابع ندامص هد کا هرتمولیک

 « بولوا قاغاط یسضارا «هرزوا یغردلشالک آ

 هرص رب طو م هنس هر وهشم *4لساس سورواط

 هلب راک او لوق ؛كرهدبا دادتما ه رغ ندقرش رلغاط

 هبیلشاب كبلسلس وب .روبردلوط یغامنس نوتب
 نانلو هددودح : قر »الشاب ندقرش یرغاط

 كوو ( غاط قآ) نالوا یعافترا هرتب ۳۰۵۰ و
 یغناط لارق < غاط هجهرق نانو هدنتهج برط

 ۳۰.۰ ( یغاط كالا « ( هرتم ۳۹۰۰ يافترا )

 یغاط زوم « (هرتم ۲۰۰۰) یغاط سودنم « (مرتم

 طوب م هنیراز,رب رلغاط رئاسو ( هرتم ۱۹۰۰)
 هنغاط (یمراپ شب ) یهدنغاتس ندیآ قرهلوا

 (نالاط ) زکلاب هدرلهرآ كراغاط وب .راریشالوا
 «بولوا هشینک زآ رب یرلبداو ( یاچ هجوق ) و
 ندرلک:ا پرص و ندرازافوب راط یرلفرط رئاس
 .روتسم هلراجافآ هشیمو ماج هدر ۶ رک او ترابع

 ندرهن ییآ روکذم نتيا هنسیپ ونج لحاس .رد
 هدنغاعسن دیآ كر کو هزیکد د ندبیضوم دل رک هقشد

 یرهردو یاج قوچ رب رولیکود هسردنم كوس ناقآ
 زآ ك نالوا یروص نوغروع .ردراو یخد

 را تیموم « هدلاح یفیدلوا یتثتسم رارب
 هجمالوصح - ردمالغاصو فیطل كب یساوه لر اس

 «بولوا یرکقوچ ندنغاعس ترد رکید كتالو

 ماسیس «یراد ؛هبرآ «یادفب :ینالوصحم هیعلشاپ

 «ریجا « موزوا «نولوت «قوماپ هلنابوبح راسو

 هتعارز كنيضارا . ردنرابع ندهراسو نرتز
 ربحاو هرلغاب هدایز كلا لاها ینبم هنندادعتسا مدع

 یربجنا و موزوا وروق « بوریو تیمها هنیرلجافآ
 طومالب رادقم يخ ندنرفنامروا . ردلوبقم ك

 شارآ هد ر یسهلها تااوص, راع ید
 ین یهداز ندنغصن بو «بولوا هدنرهدار

 نویق یردق ۰

 ید یسهندعم هایم

 ۰ ۰ ۰ ٤ یک ی ۰ ۰

 .ردرغص ی ۰۰۰۰ و

 یم هبشلبا چاق رب عفان هضارما شعب «؛بولوا قوچ

5۲ 

۱ 

 «یقیتسف «ماچ «بولواقوچ كب یرلنامروا .ردراو
 لدنترسم كرالوب جمنا ؛رویناو راعثارئاسو هشيم
 قحم ندرلن و «یالوط ندننادقف تاب هل طئاسوو

 هرتم بمکم .Yo قجم آ ؛بویمهنلوا هدافتسا

 « یغوبق هشیم راطنف کی ۲۸۷۰۰ ۰ هتسارک

 ردق ولبک ۱۰۰۰۰۰ و طومالپ ولیک ۰

 یکیآ یونس «بولوا قوچ یرامم* .راقبج نارطق

 كپ یلحاوس كغابخس .رانبج زوط ردق هبق نویلیم
 نوزوا ی شعازوا هنا كزمكد «بولو ا یلیتنقیج یی تن یک

 ككرلن ولو یرلن ورب هلرلهربزج هبش یل اوا ینرطرهو
 .ردراو یرلن اهل یعیبط هل رب وقو ز؛رو 5 هنر هزآ

 یارو ثكزسهطخ ( هراق ) هدعدق نامز لاحو

 اجو روهش4 قوجر هدلحاوس و «بولوا بجوم
 یراهبارخ كنم رانمب هک یدیا راو راهرو ,رمعم هاکتر

 یرهلکساو نایل هرعاشاب ہرلاح یکی دعش .ردیقاب مولا
 « دابآ كوك « موردو « كللوک :قرهیالشاب ندبیغ

 هدرلپ وکه بلع عیانص .ردەر ماسو زا ور 4 سا ص ص

 یک یجارخا یغای نویز هلراياک ضب نالی
 یلاجارخا لس ها انس . ردترابع ندرلبش

 ۳ ۳ او ۱

 یسهونس e كعاعس . ردهدنرهدار یسارل

 ارل ۱۸۰۰۰ یسهلم فراصم وا ۰

 «بولواینک ۰ ۵ 44 اول *یاها .ردهدنرهدار

 ر هب یس ۱۰ ۳۰ «كرتو ملم ی٤ ۷۰۷

 6۶۱۱ ؛ «یدوم یہ۱۰ «(؟) مور ملکم هلن ال

 ۲۰ هدنلخاد قاس .ردینجا ی ۱4۱و یمرا
 ۲ « هسردم ۵ «اسبلک ۲ ۵ « رحم ع «مماج

 «ماج ۹ کم مور ٩و مالسا ۱ fo ی

 ۲۵۸ «هزاخه ۱ « ناکد ۱:۲۰ ناخ ٩
 هت-ارک ۷ «هناخ تیههرک ۸ .هناخنا ۱۱ «نمرکد

 هدنسهدام یالو ندیآ . رددوحوم یهق راف

 « هلغم ساس نم «هرزوا یغیدلوا روکذ م

 زکجتوک و موردون ۰ سام « یرکم « سالیم
 مق هاضق ٩ هلل رلمسا

 . ردیسهیصق هلغ» یزکص . ردبواح یلهرق

 (هراق) هدهعدق هنمزا یس رض مق كۈ اعتس و

 هسلا ی-دقرش 1 بو دیا کتاب

 بل هرات اک یدیا دودعم نادیس هطخ ( ا

 « بولوا دودعم ندنماوقا جالب ۳ ك رکو

 ۳۵۹۲و هبحات ٤ « بولوا

 ۰یدرلشقیک هنیدادما لاا ور هدنسهرام ]ور



 1339 تن
 هب دبل هد رگ ندقدنل وا هرادا القتسم تو لغو

 رار هللا هیدبل هدمب و هنطیص كن ررادمکح

 تح داراساربا .یدرلشمریک هنتیمبات تحت كرامناربا

 ین ( هسانراقبلاه ) « هدلاح یراق رلوا هدنتسر ات

 ندنرللارق «بودا لکشن قالارقرب هدنرهش موردو

 عنصم نالا هنسیدنک تولا دب ( سولوسوم)
 یهریشمهو یسهجوز كلوب .ردروهشم هلیسهرت
 یغد مقرب تب هجم رفو ینوتب كب هيكل ( هسیغرآ)
 طبض ییساروا ردنکسا كور . ید شما طض
 ۳1 ) ادآ) یس هری مش فی هد وف رص مارک ندکد تا

 ندننفو كملاراشم ریکناهج .یدشعاط هعلارق

 هدعب «بوشود هتسهصح كرلیقفاس یرلاروا هرکص
 هدنماشا كنداود امورو ؛ شک هنطبض دارانلامور

 یرلبق واس هنوق تان «بولاق هنفاروطارعا قرش

 تلود و ؛شلوا هی.السا كلام ةميمص ندنفرظ

 (اشتنم) نانلو یلاو هداروا هدنضارقنا تب هی ولس

 تکلع یر ندتقو وا “کا لالةتسا نالعا ف

 ینا ناخ دارم ناطاس .ردشلو ترهش هلعسا و

 ندتقو وا «بولوا هیمالسا كلام ةمیع هدیرود

 یلحاوس .ودمدتفل وا هرادا هدنتر وص قاعسرب یر

 کسا < هلفلوا یغاتب ناصروف هداطسو نورف

 .ردشاوا بارخ یرهرومعم

 - هدام «یدنفا مح لادص» در

 1 ا 9
 ترد ندا بی کر تالو هر#إ ۱ ۶

 «بولواینیبفلاو یرب كغامتس ] -
 ندنفرط یلونج قرش «هراع ندنتج قرش لامش

 لامش برن «هلبا لوچ ابونج « هلبرلقاجس هرصب
 .رود ول ایا هل نت الو دادغب رد نو

 ٤٥ هلا ۳٤و ییاعشضع ۲۲۳ ۲۰ هلا ۰۶

 یسهیعتس هحاسم «بولرا دم هدنرهزآ قرش لوط

 یسضارا ۰ ردتمولک میرم | 3 و ابرق 7

 هقرش ندییغ یغاعس یغامربا تارف «بولوا زود

 درک ندنارف هن كرکو ؛رودبا قش ندنسهنروا

 یارج كاعس لودج چاقر ناک بولی رآ ندهلجد
 « گرهدیا اورا اق یسیضارا یک دنلاش تارف

 (یلا طش) یوم كا كرالودج وب .رولکود هنارف
 ندقدلربآ هلوق کیا هدنتوج لاعش كڼاول هک «رد

 رب كويب «هلیسهتلرب وارک# كرللوق و « هرکص

 تن م

 طش) یسیونکیا گن رااودج .رویدیا لکتت هریزج
 یسیضارا .ریلک ندهلجد یغدو هک« رد ( لاجل ا ما

 «بولوا رادلوصحو تبنم كب هدلاح ینیدنالوص
 كاس هلع "یاب رک هنلاح لوح «هآاق زروص

 نسح هلریثک# كرللودج یدیازت گننورث هل راعا
 رلودج نالوا هلاق ندنکسا .ردنقوتم هنسهرادا

 قوزو یغوج هدالرلنو « هقشب ندقدلوا ناک

 یباوههلیک ارت هدرارب روقچ ضمب كراوص «بولوا
 و .روبلوا بجوم یک كرلقلقات ندا لالخا
 هروینلوا هدانتسا هل.ءرز مر زکاا ندر ةلق اتب

 راج «بولوا امرخ یللوصحم یجرب دلا هدلاح ی دمش

 برج ۵۰۰ «هدنراضت هرصات هلبا خویشلا قوسو

 .رویناو یجافآ امرخ كوك« ۰۰ ۰۰۰ ىق قلامرخ

 روس آ امرخ اردق هنالنوط ۲۱۳۰۳۰ یوتبو

 «یراد« رصم ر «هب رآ «یادغب : یلالوصح کبد

 «لاقترو «نونو هلنابوبح راسو ماسیس «شام
 «موزوا «یجثا « ران مونآ ءاملا « ىسياق « نويل
 راعتا هلراقلامرخ .ردنرابع ندرهوبم راسو توط

 هایمو نداعم «یکینیدلوا یتامروا هقشب ندهرثم
 یهلها تاناو.ح . ردییک قو یخد یسهبندع#

 کیا هدهنس یراضمب «بولوا یبا یراساحو قوج

 كنسهلها تاناویح اول نوش ۰ رورظوط «ءفد

 «بولوا هدنرهدار ۵۰۰۰۰ ییهونس تادلو
 «ريغص ی ۵۰۰۰۰ قویق ی ۰

 ص ی ۰ «هود ی « ۰

 در اشع ا هردندنسذج ریکس هدی ۰

 .ردلکد لخاد هیاسحو یناناویح نالوا یلارثک ی

 ریصح هلاچ وسنم شعب رکید و ابع هيلع میآنص

۰ ۰ 

۰ ۰ 

 le ندرلتہنص ضعب راشو قام وق و ندنلامعا

 «بولوا یسهبصق هبرصان یزکرم كفاحس . ردتر

 هل رلع"ا یو راج «هرطش «خورشلا قوس «هیرصات
 یسارق . ردیواح یبهبحات ۱٩ و مسقنم هبا طق 5

 *لاها . ییلاها ثکا «بولوا زآ

 زکلاب « بولوا هدنردار یک ۲۵۰ ۰۰۰ اول

 لسارسا ی ۱۵۰۰ و E ى۰

 زكلاب كز لسم «لاما . ردزسم "الماک یروصتو

 ًةفاک . ردیهذلا یش یسقاب و نس یس ۰

 هدنلخاد اول . ار دماکتم هلا یب رع ناسا یسیلاها

 لوح اب ٤ بولو ی راهارخ دف ن یو

 . ردننشل هچ>



 ج۵
 نالوج هدنجمایمسا كفتنم .ردشل راقج هقیتع را آ

 ر نالوا كلام هرادتفا و ذوف هدایز كاو ندیا

 : اف و اط ندنمسا ینربشع برع

 رومخمهدهبنان وب ریطاسا (۱160۱0۲)

 آ ورت موق رص «بولوا يحم كياوا
 نسهر ك ) قات ( یٰلغوا هدم ص هنس هرصاح

 هدتتیقح .یدشع | هلاحا اکو ینس هظف اع كنس هلن ام و

 هننآ یسهلا تکحو لةم ابوك «بویلوا ناسنا

 «شمریک هنتفایف رایتخا رب ( هورنیم رکید مانو)
 « لتع» كمس وب .یدیشلآ نما روتنمو

 روتنم

 یتسانعم

 .رودیاتلالد اکو هدقافتشا ندظفلرب ردبا هدافا

 ندنسارمش نارا ( اطع ريم ) |

 هاش «بولوا ندنناداس نارهط و ا

 هدندهعهاش رک او ؛شماشای هدننامز یوفص نايس
 هننافتلا یخد دلریکناهح هدمب «هلتعزم هناتسدنه

 ؛شفل وا بمص هنتموکح یرهالردن ؛بواوارهظم

 وش .ردشلوا دېش هدلو هدنساننا یندوع هناراو

 :ردکا وا تاب

 تسلاقشاع ریروخ بلاجود رهز تةلز

 تسلایمردو یور تفک ناو ی یزیچ

 ارش ناتسدنه [( محر دیم الم)

 هدننامز رکا« دو ۱ 8

 مور ندرعب رو هدنرع رخاوا و ؛ شماشا

 :ردشلیوس بسانم هنلاحوب قییوش .یدیا شلاق
 مديد بشزرت هربت ار زور

 ۱ مدیمهف هیس زور نعم
 اک شام ۲ بلارنا ۳۸

 لآ ی ۱ لاوقلا ن 0
 تان دنر لسفر :یدا فذلا یوشوه
 هدنزرط باوجلاّوس قلدتم هقطنمو تمکح . ردشنا
 .ردراویاقلترتانمو یاتکر هلناونع « لعلازنک و
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  ) 8ءررڪ

 «بولوا زیکدرب دن هتفارطا یسوذج طق كرا

 « هنفجهلوا طاح هلراهرق «یک یلاعش د رحم

 تیوب « ندنفیدلوا طاع هلرطیحم رحب سكعلاب
 دک كا نیم

 دهم رګ .ردرابتعاو یذرف فرص یدودحو

 ردق ه لاعش *یطف رادم «هلتلولح دكرلهرق «یاعش

 | «هدلاح ینیدلاق هد ل امش ضرع ۷ ۰۳ «بوسهلرا دتع

 :| لونج دمجنم

 قفیداوا دت ردق هه

333 ۳ ۹9 
 ۹۰ E نرو *یعف رادم یبوثح دم رح

 ندنکهتوا  هیلع 2 .رولوا دت ر دق هب یل وذح ضرع

 ۲۰۹۸ ٩ ۰ ۰ ی هعتس هحاسم «بولوا شبنکق وج

 هزتمولیکب کم ۰۳۱۰۳ ؛ ۰ یمجح؛هرتموایکم برص |
 روسلوا تیمخ هرثم ۳ ۳۰۰ قص نبرد لا و
 تدور رود ندیا ماود هنس ۲۵۰۰۰ یر ره

 « یندننیدلوا هدیونج بط هدلاح یکدم یون
 رب رکید او یندنفیداوا طاح هلرلءرق هسقوب
 لاعث دمج مرح «هسیا ندهنره «یمندیمیبط بیس
 « بولوا رشتثم اهد یرزوو قوئوص اهد قوج
 ندیونح ضیع °1۰ هيرااد

 روتسم هلرازوو راراق یدمرس ردق هرلبراقوب اهد
 هیرلبا قوچ نورح « بوناوا فداصت هراز
 راکړو رلغاط مفاط رب هدرلارواو ؛شمامهلیفوص
 راسا اط و «مکح هنف دلوا هرف هاکمروک یخد

 تفو رب چه یتغار وط ٤ هده س راشم ا عضو حد

 كول یسهعیبط لاوحا . ردرلشمهمهروک قالب

 « بولوا هاشم هنیکكنیلاعث دعم رح یخد
 یهر تاناویح هدردق واو یراومیکا قجنآ
 هدسع ناسا «بولوا طاف یظفل ( دمج ) .ردقوب

 (دماج) ندننیدلوا یرهلک (دمنم) و ( دامجنا)
 لامعتسا «ءاس هننرهش «هدهسردبا اضتقا كليد
 . قدلوا و هندبق هلهج و
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 اک ۳ ۱ یلامث دمجنم
 لکشلا رودم ناه ندیا هطاحا ینتسیلاعت بطق

 «رولوا دتع ردق هیلاعشضرع ۷۰۳ «بولوا زیکد

 طاح هلیس هیلاع لحاوس ایورواو امآ < ایسآ
 طالتخا هلرلطیح رحم رکبد ندر, جوا زکااب «بولوا

 دلدنالئورغ یشینک كا و ییجرب كرلنوب
 یهدنسهرآ یسهریزج هلبمز یک هلیسیقرش لحاس
 طالتخا هللا یمالطآ طیحرح نداروا «بولوا دیک
 یزانوب سیواد و یزیکد نفاب یسیخکیا ؛ ردبا
 هلروکذم طبع رحم ید نداروا «بولوا یدیک
 قرش یاهتنم تیایسآ یسیعجوا ؛ ردنا طالتخا

 یهدنسهرآ یسهشوک ی اعث برغ فاق سا هلبیل امش
 هلربک طبع رح نداروب «بولوا یزافو تر
 یبهیعتس ةحاسم كزکد و .ردبا بک طالتخا
 قم نرد لا < هرتمولیک برم ۱۳۰۷۸ ۰

  Eردهدایز ۰

 ۰ ردا



if 

 ٩ .ولبکب مکم ۲۰۹۹۰۲۸۰ یمجحو هرم
 شکا فیس : ردشفلوا نیسو باس ها

 هل ولب ندز ومو ؛هدنلاح شکوط یلوص هدنرلم وم

 هلراهلتک زو میسج دا رعم هدنسوم زاب نالوا ردق

 نددیک چوا روک ذم ردق هبیدع «ندنفیدلوا ولع

 رب ندنا ر یرحمو نافس ندبا تراسج هکمریک ۰

 ندلوب یرای « بویمهلوا قفوم هک قش هی
 .ردرلشلوا كاله بو ابو ؛شلوا روم هکعود 4

 قوجر روتسم هلرازوو راقو یلاح هدنجا دازکد و
 قوح رب هدنلاعش كباس سآ «بونلو رلهطآ عساو

 وضو ندرلر, نالوا شلوآ ندنرا ررب هلرازافو

 «یدنالسا هدنته> اب ور وآ « هقشب ندنسیضارا دنالن

 « هلبمز یی « یضرا فسو و سنارف « غرعیسا

 رحم .روینلوب ریازج مان یضرا لکنارو هبرییس یکی
 «بولوا هک ا داقم یآ چ وا نیشیق هدیل امش نریم

 هدنلاح زو كرک مرف كرکو ؛زغروت چیه شو

 زکااب «كرهتنرو هننغک رافر فیث؟ زد نالوا

 ریونتیعیبط شهدموا هلیسایض یلتشهد لات رج
 « بوالشاب هک روک رزآ رزا شنوک هدمب .ردیا

 هرزوا كنا ماود یآ جوا هن هرکص یآ چوا
 وا ترارح هدعسوم وو ؛ رولوا زودنوک ایداقم

 « بولوا هدهجرد كجهدرا یراراقو زول فیثک |

 زکدو هل راکعچ قالراب ماط ر تقوم یهح هرق

 وصو هرح تاناويحو قیلاب و هلبرایق زوب میسج
 بولوا لئاز زودنوک یاد و .رالوط هلرلشوق
 « هعدالشاب هکمهنروک هدایز اهد هک تک شنوک

 زوم ۰ بونالتاپ هغمغا راتو هنکوط راوص ندیکی
 زوقطو ؛رلربلاق بوکوع هدرارب یرلقدنلو یرلغاط
 یخد هدرار یتشهدو .رالشاب یم وم شيق قانآ

 شلرابص هرطرد یدارفا كموق نانید ومیکتسا

 هنتلآ كرلراق و هش راکبللد كر « هدلاح یرلف دلوا

 هلیغاب و تا یفیلاب یلآ یرلفدروا « قرهلیفوص

 راق « دارهرردروس هراکبوک ینراقازبقو «رارینلسپ

 درج رحم .راردیا تحایسو ریس هدنتسوا كرازوبو
 هم را 5 او سیط انقم ی-هروا 5 تنبل اش

 شيق زاب قرهلوا اس ندزو هلیتوف رب رکید
 زونه « هدهسیا یورص ینیدنلو هدنلاح شی را

 . رداکد قتح

 مس هوس

 لک ایام
 ج ۵ ( 440

 - هلضافو هرعاش روهشم دكا ا :

 كنيماج انالوم « بولوا قدنرل ]) ۰
 سلخت ید )4( او (هام) .ردشهاشاب هدنرهع

 ندنسهنرم ییدلبوس هتنافو كنجوز ۰ یدردبا
 : ردندنرام-ا *لج تب و نالوا

 ناعسآ روبتم یوذا دوب هک مت بکوک
 نامزنیا تسا نیمزرد تقارف زکمیارکنب

Menzikoff) | » «“نام هی  

E 1 ١ 9بولوا » 
 روبو یفحوح یلیوکر هدننرق هوتسوم لصانع

 كنورتپ كوبب هلیسهزبرجو تواکذ «نکیا یغارچ
 هسرتو ذخا ندنفرط كنوب «كرهدبا بجیتفدرظن

 كلسنر « بولوا لارج هد۱۷۰64 و ۰ شغل وا

 وا یشراق هحوسا یدشعا زارحا ید یتاونع

 قمدخ قوح هدنسهراحم هوارتلوپو هدنابرام نال

 یسهجوز هدننافو كن ورتب كوب . یدشلرو

 یتعقوم « بودا تریغ هکمربک هتخن ییهنرتاق

 كن وب هدندومق كنورتپ یعکیاو ؛ شا هظفاحم
 کوہ یخد ینزق یدنح « بولوا یسیصو
 دوفن هدابز كب یا .یدبا شمالن اشن هروطارعا

 ۱۷۲۷ «ندنفیدالخاب هتکرح هارسدوخ ؛بولارق

 كټ هرب سو «لزع ندنفرط ورتب یڪکیا هدنخ رات

 یلتشهد وا و ؛شفل وا فل هنسهبصق (فوزر )

 هد ۱۷۲۹ «بودنا لمح هادص ۍنتبکا هداوه

 ( یوقبصم ردناسکا آ ) یلفوا -.ردشعا تافو

 «بولوا ندنرالارمآ و لارنج كنالوقن روطاریعا

 ماط ۷ هل غمو ریغس هډلوہناتسا هد ۷۳

 هنس هير احم معرق «قرهشاوب هدهلوقعم ا فيلا”

 شاب كنيرکسع هیسور یهدعرقو ؛شمرو تیببس
 بولفم هدنامرکنا و هدالآ « بولوا یلادئاموق
 هللا بترت ینتهواقم لوپوتساوس و «شلوا

 تافو هد٩۱۸۱ « بوغوط هد٩۱۷۸ ۰ یدیا
 . ردشعا

 وئچ غنم یبیرغوط اهد و 1 ۰ ۰۰ د
) Mencius, Meng-Tseu ) وک 

 ٤۰۰ نداسع دالیم « بولوا قیا نيج

 هدنشاب ۸6 و «شوط هدنرهش (وج) لوا هنس

 یورو كسویچوفنوق روهشم . ردشعا تافو

 كسویچوفنوف تقو یلیخر «بودیا ذل ند (هسوچ)
 هدعبو ؛شعشایوا هلک.2ا لیصفتو حرش یراباتک



 د نم

 هک «ردشم زا باتکر ب راد هقالخا یخد ییدنک

 قام لا هنیرلپ انک كاسویچوفنوق ندنفرط رلبلنیچ
 هثس ران اسل اوروآ . ردهدقفل وا دم سدقم «قرهللوا

 .ردشفل وا هجرت
 ربهاشم هعنایسا ( ۱۵۵027۵ ) ۱

 هد ۱۵۲۱۸ «بواوا ندننو رح 1

 تحایس رب هریک طع رح ندنس رغ لحاس ورب

 «یکی یدنبا فشک ی ربا زج (نومولاس) ؛كر هديا

 یجکیارب هدکآرب هللا (سورک ) ید هد 6

 نانلوا همس یخد هلیم-ا یدنک «بودیا تحایس

 . ردها فذک ینریازح نوتهنیشاو و هذکرام

 [. روب تمحاص هنسهدام « هزکرام » ]

eتعجاص هنسهدام « بدنلا باب 9 ] ۱  

 [.هلروس ] ۰

 (Méandre, Mendérélh — دل :

 هدنتهج برف ار سددنم

 ۰ هدنت الو هنوق «بول وا قامرا رب

 یکیا «هلجورخ ندنلوک (ناربوخ) عقاو هدنعافترا

 ۳1 ی ندقدقبج بورک هلآ كارا هعف د

 للقدنصنلک ندلاعش «بودیا لوخد هنتیالو راکدنو
 كوس ندنیدنکو ناک ند ھاتو ک هاتف و یناح

 ثنهووا رب قازاس «هلبا ذخا یناچ ( زا ) نالوا

 «هلروسدرازاغو راط قاطرب «نایربلا دمب هدنجا
 برف «درهریک هنغایعس یزکد

 یوص كوروچ ندلوصو ؛راقآ یرغوط «یبونج

 ك یرغوط هرف « بوشود ههووا هلیا ذخا
 یکی ندلوص هنب «قرهقآ هلنایرج رب یلجابمالوط
 قوچرب اهد ندلوصو غاصو ینرلباچ هنیچو هرد
 «رورظاب ندنسهووا ندیآ اک ندقدل آ راهرد

 یرفوط هیبرغ بونج «هجنریک هنساضق هکوس
 بصنم هزکد «بول آ لاحرب لقلفات ینارطاو ؛رنود

 يصنم «بور,دنیا راروماچ قوچ سردنم .رولوا
 كن کیا .رونرک هنجما كلزیکد هرتم ۱۲ هدهنس

 هدنتمسو هرتمولیکم بم ۳۲۵ یر ندهنس زویشپ

 «ردشلاق لوکرب زکلای ندنو «بورپداوط زفر وکرب
 یار . ردفازوا هرتمولیک ۰ ندلحاس هک

 هدتقو یدام «بولوا هدنلوط هرتمولک ۰ سرقت

 ین هضوح کود وص هرتم بکم ۲۰۰ هزکد

 . رد هرتم ولیک برم ۰

 هرادنم

Nsهرم  

 3 م 333

A 1كنتالو ندیآ (-  
 ۳ را سد

 . قوچ رب نیا ندنراک:ا یغاط هعج هلا غاط زو

 لصحت هدنسهرا كغاط کیا و «لکتتلاب ندرلباچ
 بط هدمب و هرغ ندقرش هدهووا مساو ندا
 روکذ م نالوا تبنم كپ «هلنایرج یضوط ه«یلونج
 و كنم دق ره غولمایآ «اورالادمب یهورا

 یمارج ۰ رولیکود «نیزفروک هطآ شوق هدنکرا
 ۳۰۰۰ یسهیعتس ةحاسمو هدنلوط هرتمواک ۵
 سردنم وب یغد و .ردهدنتمسو هرتمولیکمب م

 هبیرلبا هکدنبکییحاس «بوکود راروماچ قوج ېک
 هسردنم «بولوا (هرتسییاق) یم دق مسا . .رددگمرزس

 .ردشفل وا همت سردنم كجوك هلمبشت

 لسا و ید هدنغا س اف

aDو یا ۰ بولوا رج رب ۱ [ 
 هدنجراخ یزافوم هناطلس ةعلق «هلا قش زا ناو

 لیس هدنعوم راروماد اکو هنبزکد د راهطآ

 .ریلازآ كب ی وص هدننامز قالقاروق ؛بوق آ هدنلاح

 (لدم) «بولوا تکاعرب هدناتسدنه ۱ لا
 كدوم لوبقم كلا فورمم هلک.غد

 .یدنا رومشم هلیسمقیچ نداروا

 كادادغبو هدنغاسو تالو دادغب ۲

 هدنسیلاعث قرش هرتموابک ۵۰ ۱ لدنم
 هدهفاسم كالهرتمولک ۷ ندهبنارا دودح قرهلرا

 ییلاها ۱۱۰ «بولوا هبسق رب یزکم اضق
 قیرط كنبراوز ناریا .ردراو یتکم هیدشر و

 هدنرقو یلراجت رادقم رب «هلغلوا عقاو هدنرزوا

 .ردژاو یراویق تفن
 یاهتم هانغانس دادفب یناضق یلدنم -

 «هلیدودحناربا "الاعث «بولوا عقاو هدنسیل ام قرش

 یغد "ابرف «هیزیزع "ابونج «هرامملا توك ارش
 هو تنم 2 رددو دحم هل رلاضق نقاخ و ناسارخ

 ۱ ۰۰ ۰ «بولوا هرتم ولیکم ب رص 53 ۰ یس هيس

 ۰۰ زکااپ كرلنوب هک «ردنوکسم هلا یلاها

 قدڈرکاو برع « بولوا نس یروصت و یعیش
 قس نسیضاراو ناقآ ندنجما كناضق ۰ ردبکم
 ءلامها «هلکلک ن دهیناربا *یضارا یرهن تفن ندا

 اربا نوا كمروچ یار كبوص ؛اضق
 عدزو یقس .رردروبج هکمریو مند رب هنتموکح



۰ 

 د نم

۳ ele le نادف ۰۰ یبضارا نانلوا 

 هرآ و یادنب یتالوصح هجاشاب «بولوا مود
 .ردترابع ندنعاونا كالو هوم و هلبا امرخو

 لورتپ هللا تفر تفز هداضق ول .ردقوج یر هاب

 ی

 زوطو یو یثآ یزمرق عو رب نانند قاموسو
 تاناویح .روناوا جارخا «بونلوب هلترټ کت ر وکو کو

 هدنرلهدار ۰۷۰۰۰ یتهونس تاروت كن. هبلها

 ۰۰ «نوبق ی ه۰۰۰ كڼوب «پولوا
 و .ردنزابع ندهودو بکر «ریکی یروصقو
 .رلمب راهفتک لزوک هداضق

SRSمه  

 ناب یه و

 یر, هزودنم

 دناندرف «بولوا روهش» هلک د یلاتدراق هیناپسا
 هدر راع نالوا یشراق هرانالسم هیالبازیا هلبا

 ا .یدشعا درا

 EEE اراپ هدننامز تنک لرانش «بولوا

 2 « گكرهدنا فیلکت ک۶ا حفو فشک هلفراصم

 سونو ) و ندقدشالرط هد ونج یاقمآ تقو

 ۱۰۳۷ « هرکصندکدتا سست شرهش ( سربآ
 یغرو « نکا هدکغا تاساوم هبانایسا هدنخرات

 یعاشیسیعچوا -- .ردش | تافو ندقلحا و ندقلن

 شمب « بولوا تامولیدو رکسع «خروم «یفارفج
 رالوبناپسا كن هطانرغو ؛شفل و هدهیسایس بصانم

 رلباتک ضمب رکیدو ینخرات یعبض ندنفرط
 ۱۰۷۰ «بوغوط

 كت دک جدا هر د۔_ےمس|

 ندنسانغا سیداق یخ

 هد هطاترف هد۱ ۵۰۳ .ردشمزاب

 ۰ ردشغا تافو هد

 دید سم(  ۰ هزم هدسونج یاش ہما ( 2 1
 ۰ تھ برغ دد روهچ نیتدذحر

 هدنسیل اش برغ هرتمواک ۰ هسرآ سوود و

 دهد و ر) و کتا لابح «هلسلس (دنا) قرهلوا

 ضرع ٣ ه٣ هدنرزوا یلودجرب ك ( هزودنم

 تلایا عتاو هد رغ لوط ۷۱ ه ٩ هلبا ییونج

 شینک.یسیلاها ۲۸۸۰۳ «بولوا رهشرب یزکص
 سونو و تاناوبح هللا یلیش « یراقاقوس لزوکو

 هدرلغاط SES « رام هربخذ هلا سرآ

 یدضارا تبنم هدنفارطاو یرهعلباق یلتروکوک

 یطخ لو رعد نلک ندسرآ سوو .ردراو

 هنس هلکسا (وزرابلاو) كرش كرهک ندرهش 4

SEV 

 اا طرح رحم کا رهش وا « هلغلوا لصاو

 هردشقوم رب rf كراع نانلوا ارجا

 تالاا كنت ر وهج نیتنج رآ یت جاا هزودنم

 "هل امش «هلبدودح یلیش م «بولوا ندنسهسیغ

 ًابونج «هلبرلتلایا (ییولناس) ًاقرش «( ناوج ناس)
 . رددودم هلیسیضارا (دنآ )و ( هیماپ ) ید

 - وا هرتمولیک مبرص ۱6۸ ۱3۰ یبهیمطس حاسم
 لامش . ردنوکسم هللا یلاها ۱۱۰ ۱۹۸ ۰« بول

 برخ كدلابا « بولوا یلاخ و قاغاط یعق یبط

 قرط قرف و قدراکنا تكدنسهسلس دنا یهح

 .ردترابع ندرهووا عساو

 «بودیا قس یسیضارا یرارهن هتنامایدو نایونوت
 یساوه .ردهدنلاح لوح هللا یرلتهج نایفل وا اورا

 هزودنم نا ندرلغأط

 AO « ند :ب دلوا كاريس یراروجا و ساب فی

 گر هدیا لیکشت رلقاف اب اط یه راج هایم

 «هزبس «نوئوت ؛رصم ؛«یادغب :یالوصحم .روروق
 یرلجافآ توط «بولوا توابع ندهراسو موزوا
 یخد كسا رادقم یخ « هلفاوا قو یغد

 روک .ردقرچ یرلجافآ توکوسو قاوق . ریل راقیچ

 ۱۳ ی یاس مقالات ی
 .رارو دیا تعانق هلبح | رخا كشموک هلأ رقاب هحلشاب

 ناوح ناس «هدهسرا لکد قوح یسهیلها تاناویح

 یانااوبح ناشوا جارخا هل لیش بولک ندنتلابا

 نالوا یزاب كناروا
 «راتج ردق هجرد ۰

 . رار رییس هدنتلابا هزود_ذم

 هرارلا نازبم هدرلن ون اک

 نیش شا ردق هب هحرد ۲ مست زوعو

 ندیایش .ردەدقرت یلبخ فراعم راغاب حد راق

 هغاخس ۱۲ تلابا .ردقوج رلندبا ترعه هتلایا و

 . ردشنم

 د هباعع ۰
 ن ۱ ردنم

 رپ ورم
 رضاح هدنرلا نغ دحاو ر دیر ه ددتعس هبقع هکر د

 - وا یعسا كیاوذ قوح رب

 ها یرلفور a4 كأ تا

 E یجرزلا یراصنالا سينغ ن

 .اردملوا دیش هددنس هعقو هنوعم رب «بوناو

 دوام نرو تعوکح  هدسلدنا ] ۰
 N دنم

 ۲۷۲ «بولوا یسم"ا تبیهوما

 «هنیرزوا ینافو گنجرلادبع نب دم یردب «هدنخرات

 طط یخد ىلا ترا 3 هد و



 س ن م

 هلرکسع یاشه نانلو یجاح رذنم ۰ هلکْغا

 بلا « هدهسیا شا قوس هنرزوا كموقص
 ۰ گر مدیا لافغا یاشه هلسیاسد و لیح ماطر

 رذنم «ندنکی دتبا طض هب هيلخخلا دمب ی هلطبلط

 قوس رک تاذلاب ۰ هلمادعا یاشه هبلاراشم
 نروس هنس رو ؛شعا هرصاحم ییهلطیاط «كرهدیا

 هدنرب هلابراحم نالو عوف و هدم اا هرصاحع

 یردار نانلو هدنتسم . ردعمل وا لتف ۵۰۵

 .ردشلوا ینلخ هللادبع

 هدنتب رب دم هنلهقد تیالغس رصم

 یزکم كنساضقز کم (سن رکد)
 قرش هرتمولیک 4۷ كنهروصنم « بولوا هبصق رب

 هلزنم قرلرآ ندنلوق طایمد كلبنو هدنسیلامش
 عقاو هدنرزوا كلودح ر ییبط نایکود هو

 رب هدنلئاوا كنرق وب . ردعماح نلاها ۸۰۰و

 یرب ندتفو وا « نکیآ ترابع ندنوک یعقیلا

 «یمهینبا لزوک «ینبرش عماج چاقرب یدمش «بویویب
 .ردراو ینراجم رو ییهام دیص

 كرصم لحاس ( هلزنم ةريجم) هوم
 ترو هللا طایمد هدنتهج قرش

۳ 

 لامث «بولوا لوکرب غیصو عساو دن رآ كعس

 وب .ردشلرآ ندزیکد هلبا لید رب قلموقو راط
 هدنناضیف كل «پولوا هرتمولک 4۰ یاو ٤

 . ردهرتمولبک میم ۰ یسهیعتس ةحاسم

 لزوط ییوص .ردهرتم رب قجنآ هسیا کارد

 .راتیچ زوط یلتیاک هدرلهلک یهدنرارانک «بولوا
 ندنموسر یمام دص «بولوا قوچ تي یغیلاب
 یوص هدنناضیف كلن .رل آ تادراو لبخ تهوکح

 ندنراراکز ور لاعش نسا هدعسوم وا « بولافوچ
 هزکدكهايم هلضف یخدرهنلاط ناقلاق هدزکد قآ
 . راصاب قارطا رلوص «ندنفیدلوا عنام هنسلکود
 .وم راس .ردیلناط ینوص كلوک هدنتسوم ناضیف

 رب «بوقیچ هنجراخ كيوع یرارب قوچرب هدرلس
 روز راقاق هدنجا كلوكو ؛ردبا روهظ رلهطآ قوچ
 كلب هدناع كلوک وب هدعدق نامز .ریلبب هشالوط
 .یدردا قس ییضارا هلرالودج «بوقآ لوق جوا

 هفارطا رلوص «بوناقبط یرلبصتم كرالوق ود هدعب
 .ردشما لصح لوك «هلغلغاط

 سنونو هدنسیق رش لحاس سوت و

 بونج هتواک 3 هم 2

۸ 

 و ازا هسوس هلبا هیدهم قرهلوا هدنسیفرش
 هلکسا و هبصق رب هدنجوا كاهریزج هبش هكچوک

 یا «یروس مالغاص «یسل اھا ۷ ۰۰۰ « بولوا

 لدیم ندرت-انم «ی.هواز ۸ «یمماج ۳ « یس هملق

 «یطابر رب لوس یک هعلق نالوا ظوعم یلوا

 نیما راد رب شفلوا سپسأت ندنفرط رازننارف
 یراتلامرخ و یانوتیز هلراهجتاب لزوک هدنفارطاو
 .یدیا رومشم هلت کك نب داهزو ام هلىتقو .ردراو

 هدنجراخ كرار مشضعب هدبرع دالب
 یوا- یرهجتابو هینیسو ناناوب | هیثنم

 هتابصق كج وکو ارق ماط رو هرللع قازاب نالوا

 1 .ردشلوا مع

 كنيثك جوا ندنسارمش سرف ۱ کک
 ؛ ردیمصاخم

 یهد هدناتسدنه (بطاخهجاوخ اباب) یسیجترب

 راچود ههبذج «نکیا ندنسارزو یهروی تاود
 یافا «هرکص ندکدتبا قدصت ینکامام « بولوا
 هدنندوع و ؛شعا تعزع هزاح باج نوجا 3

 تافو هد ۱۱۲۸ «بولوا نیشن هواز هدروهال

 :ردکنوا تی وش ردا

 اهیاپمه تقاط ایم تسین یسک اب
 اهیاهنت نمادو نم تسد نیزادعب

 لدابآ نامجهاش (ناضلع هاش) یبینکیا -
 بتک ةعلاطم و هلیسیردت یهراف ناسل « بولوا

 تب وش . یدیا لوغشم هلی هبسراف نواود و

 ؛ردکنوا

 نع نم ناتساد شقشعب دسرپ یم هک نآ
 نع نم ناز زا تمالم ایوک دنکیم

 « بولوا یلزایش لصا نع یسیجوا-
 تحایس هناتسدنه قاهرآرب و « تأشن هدنارهع

 :ردکنوا تب وش .یدشا

 مرذکره یامهر و فرطره لیلد

 ارم تسیلزتم هناختبو هپعک نایم

 نب ىلع ن دمت نب - رفعج وبا

 هام هل (یام نت | دوصنم
 « شم وط هدنسی ره خیرات ٩۵ «بولوا یسیعتکیا ك
 كاتس سابلاوا یردار ۰ هدنخرات ۱۳۰ و

 ؟ شما سواج هنتفالخ تخت هدهیعشاه «هنیرزوا ینافو
 تفالخ نالعا هدماش قرهنلو هدنسامدا تاروو



Ay 1 
 « كر هیم هکج ین ذوفن یخ كاسم وبا هلاراشم «هرکص

Eو  

 نالوا هضابع تاود نتسو# یمللادبع یم

  Ez Eoهلرامور «ردشم رب دتبا لتق نسیدن؟ هد 9

 هدنرلتهج برغ كنلوعانآ «بودبا رهرام قوچ
 هلبرارادف راع هيم یب شمبو ؛شعا حف رارب یخ رب
 هدنخ رات ۱ ۰ . یدبا شفثارغوایخد هر واعو

 .ردشعاذاخنا تفالخ رقم «بودبا سیسأت یدادق
 شل وا لات هناح وتف ضع ید هداه > رہلاءاروام ۰

۱ 

 «بودیا روهظ هبعشرب ندهبما ی هدسا دنا «هدهسا

 كلا .ردشمقبج ندنسوهرادا هیسایع تفالخ یاروا

 ندیا تمدخ هنسیفرآ كلی وتف و م ولع هدمالسا لوا "

 هبا یرنه و يلد بابا « بولوا هجرت حاص
 تفالخ تدم برق ههنس ۲۲ .ردشعا قیوشتو

 2 یافا «هدنخ رات 1٥۸ ارگ نایک د زوم

 هدنشاب ۱۳ «هدلاح ینیدنلو هد امركم کم نوجا

 ادب هدننامز روصام یخد هنزب و دن كهقف و ریسقتو

 ترابع ندتاورو ظةح كدهتقو وا « بوناوا

 هلبا مهرد نولم ۰

 یدو« یلغوا .ردیوم ینیدقارب رانبد نویلم ٤
 درد کافا یناخ

 تموکع هدرپلا ءاروام و نابنارخ ۰

 كيك کیا قدناماش لا نرو
 : ردیمسا

 هدهنیزخ هدنئافو . یدیا

 دجانر رصنن حو نر روصنم ریما) یسیجنرپ
 هد ۳۵۰«بولوا ییفتل ۲ داراداماس ( لیعاسا نب
 هلرايمللد و ؛ شاوا فلخ هکالادبع ريما یردارب

 یللا زوم هنسیدنک یهلودلا نکر «بودا هراح

 هجوزت هنسیدنکینزقو هنساطعا یریو نوتل آ كب

 یارحا هلتلادع ۷ یدمیشغا روبح

 «بودا تافو هد ۵ رک ندکدتا تموکح

 هبیسراف یییربط خیرات .ردشقارب تاریخ قوچرب
 .یدیا یریزو کوب دع نب یلع وبا ندیا هجرت

 (روصنم نب حول ن روصنم ریما) یبیونکیا
 ۳۸۷ «بولوا یرادمکح یز کس تلاماس لآ
 زکلا و ؛شلوا فلخ هحو ریما یردب هدنخرات

 «هرکص ندکدروس تموکح یآ یدب هلبا هنس رب "
 نایصع ( رونکب) ارمالا ریما ندنرلوق ی

TE ENE 
9199 

 9 وی
 رد

 صنم
 هنرازوک «هلغااچ هبلغ هنسیدنک هدسخرس «بودیا

 كللا دبع ريما یردارب كجوكو ؛ شیکچ ليم
 .ردشغا داعقا ی وفات

 زرابم ن رفظم هاش ن - هاش 3

SE 
 «بولوا یرادمکح كوص و یعشب كرفظم 11
 .یدیشلوا یک اح رتسش هدننامز عاعش هاش یمع

 هاش یردار « بولوا یلوتسم هسراف كکنل روع

 « هدقدلآ ربخ ینکیدتبا بصن رکاح هسراف یاب
 ؛ شا طاض یراق ٥ توک کم هد ۰

 رارک رو «هرکص ندکدروس ۳ ا شم
 هجرتباص «هدهراحم نالو عوقو « هلک. لک هس راف

 حورح یاو ییدنک ۰ نکیا هرزوا كلك داف

 هاکز و و ؛شعشود ریسا هنیلا كروي کف هلغلوا

 رەوا قو و 8

 gS نب ارقاب ازریم ن — ازییم ) :
 نا ووبعم نون تموکع هداسازخ ( یدزوک

 تافو هد ۸۶٩ « بولوا یردب فبارقاب نبسح

 ۲ .ردشعا

 هدماش ۱ ىلا كاللا ۲:

 E a تمو ۱ ۱ یو

 1 :ردیقا كنیذک یا آ

 فنهروکذ م كولم (ىلعروصاملا ثاللا) یسیجحنرب

 ٩۵ ۵ .ردیلغوا كکسا زعم كنم «بولوا ییمکیا

 هدنشاب ۱۵ «هنرزوا ییتق كرد « هدنخرات

 شمربدتبا لتف ین ردیو «دومق هتخش «هدلاح یغیدلوا

 هلآ هنس کیا و ؛ شما لتق یردلا رحت نالوا

 یرکسم زکنج «هرکص ندتهوکح یارجا یآ زکس
 هرجنو روسج هدنامز رب هوا «هلغاوا یلوتسم هماش

 ٩۵۷ «هلیس هسبالم قمل وا موزآ هرادمکحرب هدید

 نداما هنر «قرهنلوا طاقسا یسیدنک هدنخرات

 .یدشعا دوءف رطق نادلا فیس

 نيالا فیس روصالا كللا ) ییعکیا -
 [« هلروس تعحاص هتسهدام « نووالق » ] (نو والت

 (نیجال نیدلا ماسحروصنلا ثا ا) یسیجج وا -

 [«هلروس تمجارص هنسهدام « ندا ماسح » ]

 كالا نب ركب وا روصالا كلملا) یسیمدرد -

 نوا تهروکذم كولم ( نووالن ن دم رصاثلا

۳۷۹ 



 ص ل م

 فلخ هت ردن هدنخ را ۷٤١ « بولوا ییعچ زا

 یمرعمح یا جم یبا زکأاب ۰ هدهسیا شلرا

 هرو «طاقسا هللا اما قافتا هد ۷ ۲ «بوروس

 داسفا كچوک نبدا ءالع فرشا كلم یردار
 : .یدشالوا

 كللا نب دمخ روصنلا كلا) ییعشب

 (نووالق نب د رصانلا كاملا نب جاح ریما رفظلا
 هد۷۱۲ «بولوا یسجنرب یمرکب كهروک ذم دل

 زگلایو ؛شاوا فلخ هنسح ناطلس دلا رصان یمع

 «هرکص ندکدروس تموکح یآ جوا هللا هنس کیا

 هسک ارج كيلاع «قرهنلواسبح و «طاقسا هد ۷ 6

 .ردش۶#ا تافو هدسبحم هدنخحرات ۸۰۱ هدنامز

 كللا ن ىلع روصنلا كللا) یسیعتل[-

 دمك رصانلا ثللا نب نیسح نب نابمش فرت الا
 یی وا یکی یبهررکذم كولم ( نووالق 5
 « هدلاح یفیدلوا هدنشاب ۸ « هد ۷۷۸ « بولوا

 قموکح ماشو رەم هنسشب و ؛شلوا فاخ هنیردب

 هدنشا۱۳ هد ۷۸۳ «هرکص ندقدلوا هنمان توم
 .ردشعا تافو

 هدماشو رعم (روصنلا كالا ) ۱ ۱

 .ارچ كلاع نروس تموکج | 22

 :ردیبقل كنیذک یا ید ندهک
 كللا نب زیزملادبع روصتلا كللا ) ىسيجرب

 تلنهروک ذم كولم (قوق رب ندلا فیس رهاطلا

 كلم یردارب «هدنخرات ۸۰۸ « بولوا ی.دعچوا

 هتخش «هنیرزوا یسافتخا كحرف تاداعسلا ونا رصان

 حرف مو سم 2 یآ جوا «هدهسیاشغل وا" دامقا

 سدح هداردنکساو « طاقسا ینسادنک «هلبا روهظ

 .ردشعا تافو هدبح «بودیا

 تاداعسلا وا روصنلا كلاا ) یسیعکیا -

 - ذم كرام ( قمقچ دیعس رهاظلا كالا ن قاع
 كبر دب «هد ۸۰۷ «بولوا یی ر نوا تیمز کک

 «هدلاح ینیدلوا هدنشاب زوقط « هننرزوا یغارف

 یآ یا زکلاب « هدهسیا شک هتموکح#ماقم

 کب اا (EE هن «بولوا همان تیوب تارک

 هنر « هلط امسا ییسیدنک لاسا رصنلا وا نالوا

 .یدیشعا بقلت فرشا كامو «دوق

 كنك نشا "نددشارغش سرف
 موم | دوصتم

۰9۰ 

 : تافو هدنخرات ٤ ۸٥ و ؛ یدیآ ندنسا ما ازریم

 : ردکن وا تاب وش .ردشعا

 تم راج هب تس هدناء شب قمر

 درذکیهرد هک ص ودیا نک هار یدق

 شیورد»] ( - شیورد ) یسیهنکیا -
 ۲ [. هلروس تعجا سم هدنتهدام « روصم

 تكباروا « بولوا ین آفءاد ییخچ وا تن

 :ردکت وا یعابر وش .یدیآ یعالساالا حش

 کات ندونغ وزرآ رتسبرد
 یک ات ندوب سفن نودم یک ات
 نک الاب یرس مهوپسپ رابکی
 کات ندوس هپیج قاخ هکردرب

 یرود هاش رکا كلاتسدنه یی درد -

 ودکنوا تیب وش «بولوأ ندنسارمش

 دود كلابیب تب نآ خررهم لدز 7

 دور كلاردا ةیفصزا هکتسیفرح هننيا

 «بولوا ین ( كيب رادروخرب ) یسیصشب -
 :ردکنوا تب وش .ردشعا تافو هدنشاب چک

 دروخ باپحا لد نوخ هکو ت مشچ ړږغ
 دروخ پال ی راه هک تسهدیدن سک

 ر رازن د نت لیعاسا 5

 ام ( یدم 0 ۱ رد دوم
 یردب هدنخشرات ۳۳ ۶ «بولوا ییججوا تاهیمااف
 .احم تح هدههدی« ندنفرط یجراخ مان دلخم دزاب

 . تو هجر بحاص « هج دیا تافو نکیآ هدهرص

 5 هكنج اروص اهد همس $ «هلبا افخاو مک یتوم

 ندکدتبا لتق «كر هری هلا ًاحو رج یوق م ؛ كر هدا
 هتنطلس تخت «هلا نالعا یتافو كن ردب درگ

 «هرکص ندکدروس تموکح هنس یدیو «دومت
 رادمکحرب لنامو روسح .ردشع | تافو هد ۱

 . یدیا

 ایسان - نیسا وا 1 2

 ی یاس رشا یی دوصنم
 هدنسهبصق (نیع سأر) كهرب زج «بولوا ندهيعقاش
 ۰« اولا » هدهقف . ردشعتأشن هدرصمو؛ شغوط
 هلرلن اونع « ةيادهلا» « « رفاسلا» « ۾ لمعتسلا و

 هدنخگرات ۲۰ ءردراو یرامشا شمبو ینافیلأت
 .ردشع | تافو هدرصم



 ا 0
eند اب ذح تاب | هاشم 9  

 ان كشر وارا | جال دو
 هدشامز هاب ردتقم هنیلخ . یدبا ندنرهش

 ۳۰۰ «هلنفل و هدناهوفت شعب ر ادم هتمیرش ارهاظ

 .ردشغا وا مادعا هددادنپ هللا اهتف ءاوتف هدنخرات

 ۱۲۸ تهرهاق هدالفس رەھ

 ۔ ردم هلهقد هدنلامش هرتمولک

 ؛«یتلاها ۰

 ۱ هروصتم

 «بولوا رهشرپ یزکسم هان

 نکو قوماب راس هلبزب نکاب و یرا2 كاشیا

 هد ۱۱5 رهش و .ردراو یرلهقراف تاحوستم |

 هسنارفو بولغم بياع لها ندنف رط لدام كلم

رد وا انب تقو یا ریسا یبولیچنزوقط یلارق
 

 یکم :ههانسهطخ دنسنا : هلمتقو 5

 ارم: روا ی دو | هدوصتم
 هدنرزوا هطآ رب ییدتا لیکشت كنب رهن دنس نەي

 . یدبا عقاو هدهفاسم كال هلح م ۱۲ ندناتلم و

 E یدلا ها « بولوا رمش رب هاکتراجمو

 راو یناریخ ار اس یمهاج رب كوو ؛یدنا

۱ 

 ا هدانامز روصنم رفەجولا هدتناور رب ۳

 نوراه هدتاور رو تا حف او

 روصنم) قدیا جورخ هنمات هيما ی هدننامز دیشرلا

 «ندنش دنا وا ا ندنفرط (یاکلا روهح 41

 و هدرهطدرخ ییدمش . یدشفوا هی هلم وب

 . ردکر ک هسلوا بارخ «ندنفیدفلوا یفدارمت ها

 نوع و هدنسدشراق هسناحرح هدمزراوخ -
۱ 
۲ 

 هلمساوب یخد هدنتهج هرصب ینمی هدهعطبو هدنرانک "

 ندنفرط رهن كنسیجترب . یدبا راوژهرومم رب

 نده و ل كنسي ly ؛ فی دلوا بارخ «بولیصاب

 «بوتلواسیسأت هدننامز هلودلا د ضع هلو دا ء اهم

 .رودبا نایب یوه توقاب ینفیدلوا بارخ هدمب
 هش ن رفا هرو صنم د ۳ ۳

| 0 
 ی وا كنهیمطاف كولم «بولوا رهش رب سا

 هدنخرا ۳۳۷ ندنفرط مات نب روصنم نالوا

 كولم .یدشغلوا ذاخما و رةمو ؛شا

 ندنفرط سب داب ى ةرکص ندلل اةتنا هرهم تیهبطاف

 ندبا جورخ هدنخترات ؛ ؛۲ و ؛شفلوا ذاا زکرص

 لات تر ندنفررط ربیع"
 كنب_ذکت رد ندنسارعش سرف ۱ ۱

 : ر دیصلخ منم ۱

 ی

 ف نم 5 ۱

 یر هدناتسدنه (قلازوف یفاق) یسجر

 .ردکن واتب وش . یدیآ ندنس هبصق هناوک ندنافاضم

 ام لاوحا سریمام زک نانچ دوخزا ما هتفر

 ام لابقتسا ره نونکا دیآ یم یدوخب

 «بولوا یلاراخم ( نجرلادبع ) ییخکیا-
 دا تب وش .یدیا بش هدروک ذم رهش

 شراسخرز منکیم هکن طبض هکسبز
 مداتفرک رکد ییاج هک دنرب  ناک

 ندساداس دانا دارم هدن اتسدنه یسعچوا-

 «نکیآ ندتموکح بایرا یدادجا و ابآ « بولوا
 «هدلاحینیدلوا فرا هنونفو مولع مکا یسیدنکو

 هد ۱۲۰۱ ۰ هلکر نطو « بولوا رتف راچود
 قلا و ینارش ریسفت ر . یدشعا لاقتنا ه ونوک]

 :ردک:وا تب وش .ردراو یایاک غلاب هتي كم |

 اذام .دنکیم .:اشهادا لامایوت اه بارخت
 ادامدنکیم اوسر هکارلد دنک اوسر ادخ

 «پولوا یلداپآ ربک | (كی ازریم) یی درد

 یسهطخ رامو هبیلاع بصانم شب هدننامز ریکذاح

 ناناح نا هدنامو هاش ردام و «لئات هنغل راد هب وص

 هدروبنوجو ؛شلوا لصاو هترازو بصنم هلنناونع

 :ردکنوا تب وش .ردشمربتا اب یر وکر لزوک

 منکداجیا لد نوخزا لک هلانزا لبلب
 مک دال رکد زایو زات ملاع

(Memphis) ۱یزکم كعدق رصم  

 موديلا «بولوا یخی كنهنءارف و
 هدنساضق تیشردب كنتردم هزج یرهارخ

 كەرھاق و

 كم هدننامز هنعارف

 .ردعفاوهدنسبب رغ بونج هرتموابک ۲۰

 E ۰ «بولوارهشرب كور كب

 ندنرلیکسا كابن هنعارف .یدیا راو یسیلاها ردق
 روم كب .یدهشفلوا ER ندنفرط (سنە)

 نالوا قاب هدنلاحبارخ مویلا«بولوا رهشرب ننمو
 راسو مارهاو یرلنوتسو لکیه هلبردبعمو یارس

 رصم .ردن رظان یازفاتریح یس ههدصم يسج ةا

 O در ابن اریا ؛بودبا باف یناالقتسا

 «بودیا باف ًاعق ینلتالراپ مبطلاب یرهش فم
 «هعنلوا سيس هبردنکسا ندنف رطردن کسا كوس

 ندنسسات تنهرهاق هلهو ؛ شمالشاب هب ییدن فنم

 . ردشلوا بارخ « بولاق لاخ نوتبسب هرکص

 تسم) نالوا ییلاها ۳۰۵۰۵ هدنرزوا یر«ءارخ



 ق ن م

 .امرخ قوچرو یه رق نیشردب هلس هبصق (هنیهر
 .روینل و رلقل

 هدنت رب دم طوبس دل رصم در 3

 | لامش هرتمولیک ۲۵ كطوبسو ط ولفت

 ندهرهاق قرهلوا هدنسب یفلداس لرلو هدنسیب مط
 ۱ ی رک اضف هدنرزوا یلعخ لو ربم د ز دیک هط ویس

 ٤ انم ددعتم «یلاما AL ؛«بولوا هیصق 5

 رولبروق ینوکرازاب رہ ؛یسیشراچ ؛یمءاوج لەر

 .ردراو یمره رب ند رک هدنرف و یرازاب

 تهجو هدننرق كضایر هددجت ۰,
 «بول وا هبصق را هلن هس واح مج

 هلبرهجناب و غاب هدنفارطا و یبیلاها ۰ ۰
 هدهماع هد « نادل بلا مع » ۰ ردراو یرلقلامرځ

 نداروا ك ( یثعا ) و یفیدلوا هروهشء برق رب
 ىب كلوب ۰ ردروک ذم ینیدشلو یربق بولوا
 یساوا شلا یتلاح هبصق كر هب وس ه دعل «بول وا

 ران
 نم

 .ردراو یسال اها \ °

 و و ِ )ی a دره و لک اس 1 2 ۰
 هد « نادلبلا معم» شالوا ]| =

 . ردروطسم

 ۱ هداز یردامتم

۰ 

 هدنتلابا یتنجرح كهل“ (۱۰0۲)

۰۰ 

 اطلس ( یدتفا يحم)

ESهدنرود مبار  

 « بولوا ندالع اکو داتا تعشم دنبم

 | «بولوا هبصق ر هدرګ لحاس و

tito 

 كندنفا رع هداز یراقنم یلهئالع ندیلاوم

 سرادم رود لوص الایلع «هلبا ملع لیصح . ردیلفوا
 یسالنم رے ًاررکم هد و هکم هد۰ ۵ ۸ گر هدیآ

 ییامور هد۱۰۷۲و ییضاق لواتسا هد ۲۰ و

 ؛ شلوا مالسالا حیش هد۱۰۷۳و یرکسضاق

 ندکدتسا هرادا ییاوتف روما ردق هنس . نوا و

 لیدبت تدم رب «بولوا التبم هنتلع م ؛هرکص
 هد۱۰۸4 و ؛ شا تماقا هدنردا نوجا اوه

 .ردشعا تاتو ۰3۱۰۸۸ «یقرهنلوا دعاقو لزع

 ۔ هررطخ هسردم الو رک یا هدرادکسا

 .ردن وف دم ه دنس

 كمزراوخ Manghichlak) ( ۱ 2 اله تخم
 قرهلوا هادی دو دن رخاوا

 ر هدنرف رزخ رحګو هدننی نیقس هلا مزراوخ

0 

 7 ایم هلت دور تدش «بولوا هنیصح علف

 والا یی دوش .ردروطسمهدنرانآ مالسانویفارذج

 < تكنسهعساو كايا رزخ ءاروام كبهسور مسا و

 هنساضق رب عقاو هدنسهرآ هویخ هلبا روک ذم رح
 یواح یغد نسهر زج هبش یچازو هک «رویلبرو

 ردق هنبزفروک زافوب هرف ندنلخ یادباق «بولوا
 ۳ ۰ ین ه,عتس حاسم ۰ رولوا دتم

 < هرّژفا قلوا زیفرق یسهلج + برلوا هرتموایک
 زود یسخارا دردنوکسم هللا یلاها ۰

 هردراو هدیرلغاط 34 شم «بولوا قاموثو

 ردق هکرد ۲4 رفصلا تحت هرارطا ناز« نیشیق
 .ردفوح هدیراهرو «بونا

 روهدم دلا كنها لا ( n5 ا

 KERN « پولوا E ۱ كنم
 هد۱۷۷ ٩و « شش و ط هدنس هبصق (غیسوآ ) كناتسمج

 لیخر .رویلید یئافار كب هينا لا . ردشغا تافو

 .رددوحوم ی.هاداتسا راثآ

 ۱۳ ا یلدا |
 ا لیم ٤۰ ندهطانرفو قدم | 7"

 هدنراآ برص نویفارنج یغیدلوا هبصقرب مقاو هدهف
 ۳و

 | ثکنم
 - رودیا ناب یوج توقاب ینفیدلوا

 ار دم كن اتس دنه ( 38 1

 و ك-اردم ۲ A ۱ رولکنم

 یلحاس رابیلم قرهلوا هدنسیونج برف هرتمولک
 «پولوا رهش رب یزکم تنهرانک یبونج هدنبرق

 ییا لزوک«یسیاها ۰ ۲٩
 یسهرانمرب عنصم «یراعا راسو یزوج ناتسدنه

 یزفروک هرصب و ینیرش مماج رب بار نالوا
 .ردراو ینراجت كلشيا كب هلیلحاوس بردلادریزجو

 2۰۰۰ هدنجما هدنترایز یرهش و هطوطب نا
 .روبدیا نایب ینفیدلوب یراجت برع

aR TEs 

 لوا را « نر | لوا یارک یلکنم
 یارک ی جاح .ردناذ و نریک هبهسامع تسبات تحت
 هدنخ رات AV۱ هدنتافو كتر دب ؛بولوا یلغوا تكباخ

 مارک ندقدنلو هدناخ دنسه ردق یآ چوا

۱ 

 هدنسیحاو بادعاسا هدرپللا ءاروام

 هبرف رب هدنبرف اراخشو هبصق رب



 دل زی
 ناخ یدلک یاب هدمبو ناخ تلود رون ندنرلهداز مح -

 بوکتم « هلفاوا بولغم هدراهبراحم ییدتا هلا
 تن را رادف رط هدمبو ؛شعا الا هراز ونج هدنسهملق

 موق «هلندوع هعرق «هشیرزوا یلوعدو تک
 دنسم رارکت « كرهدا بولغم یاخ یدلک یاب

 ناخ دجا دیس یلاخ نازق « هدهسیا شک هیاخ

 « نوجما قلوا نیما ندننازواجت كنسابرقا ثاشو
 « هلتمحاص هنهاکرد ینا ناخ دم ناطلس مفل وبا

 هنن ذخا ندرازب وذج كنم را هعاق 5 نامطو هک"

 دوو ینکج هدیا تواعم «هدلاح یفیدنلوا تبشت

 راس و رلع و غوطو «فاعسا ییولطم «كرهدیا
 هدنعف فهر وک ذم عالفو ؛ شفل وا فیطات هلتاف رشت

 فاعضا هحونو تافتلا یهدنقح «هاکاروک ینامدخ

 لک یو هدشنامز ںاخ دیزاب ناطاسو ؛ شلدبا "

 مدراب هلرکسع كب ىللا قرف ردزعف تامرکقا و 0

 (هلروط )و ؛شلوا لان ها-فتلا ندیکی « هكا
 یضارا یلیخرب نانلوا 2 هدناحاوس (ریاد) یتعی

 تموکح هنس ۷ .یدبا شف وا ناسحا هند

۱ 

 تافو هدنشأ ۷۱ هد ٩۱۹ «هرکط ندگور
 «بولوا تاذ رب میعثو لدام و لقام . ردشقا

 نلاریخ راسو سرادم و عماوج قوچ رب هدعرق
 تب وش «بولوا یخد ید هب رعش تعیمط .ردراو "

 :ردندنراعشا لج

 اناج رک ۱ كاسلوب راروص لاح منم نیدکقارف

 ادپ رولو هآ هدلد و بآ هدزوکو وان هدلکوک

 « بولوا ندندالوا و | ینا یارک یلکتم

 .هرب زح سودر یغیدالو یننم كنیرد هد ۱۰۰۹۳

 شم هدننامز یفاناخ كردن و ؛ شو هدنس

 قاب اغلاق هدنفلناخ كنب راردارب و هذرلکا رک کا

 یهدعرق «هد ۱۱۳۷ «ءرکص ندقدنلو هدندصنم
 هنندنسم یقاناخ هلیطرش كا تک اوت راوع

 «هننرزوا تمدخ نسح یدروکو ؛ شفلوا بصن
 فیطات هلرل_هزاو عاولا ۰ هلبلح هت د امسرد

 یتسولح كلوا ناخ دو ناطلس - ىدا شلدا

 هنس هر زج سودرو «لزع هدنخرات ۳۱ ٤ ۳ فاعتع

 ؛شلوا یفاخ مرق اا هد ۱۱۰۰ «قرهلوا ین

 لوتسم هنب رفرط ضمب كءرق رای هیسور هدعب و
 «قرهنلوا تومد هتداهسرد هرک اذآ | لح ال «هلفلوا

ior. 0 م 

 هدمرق .ردشما تافو هد ۱۱ ۵۲ «هدوءلادمب همم رق

 هدلورناتساو تاریخ راسو سرادمو عماوج هدقاحوو

 . یدیشم ر دتا 3 ین هک شاک ا هد هناخ وط

 -ردکت وا ماطم وش «بولوا یخدیم  رعش تعیدط

 زيافج ریجئز رس ماد "هداتفا
 زیازس هفلوا لوق هراکهیس فلزرب

AD E۶ درد ناو کت  

 1 ا O | نا نیم
 . یدیا یدالوا ربکا تناخ یو غوا یجندرد

 قافو كناخ ونک یسهداز مع « هدنخ را ۸
 ندنراردار «گرهدیا دوعق هدنطاس تت «هنرزوا

 ماشو قارعو نارا یني برغ یلاخ رکاله

 هکلاع عیسوت هدنرلتهج تب و نيچ ین اقالبقو
 22 ربع ندک دروس تره ول هوش ٩ و ؛ شا رومام

 «نکیا هدکعا هرصا یربنثرا هدنیچ هد ۷

 بول وا فصنم و لداع 0 هنفالسا .ردشغل وا لتف

 .۰ ی دیش اوفع ند هب ریما فل اک یحاشمو و تاداس

 سیو « یول ىج زوةط ندنرالارق هسنارف

 یقافتا یشراق همال-سا لام و «توعد هغلنابتس رخ

 ترانس تامه ر هندز « هرزوا كا فیلکت

 فیلکتو هته و هچرت بحاص «هدهسیاشمردنوک

 . یدشمهعا تافتلا الصا هعقاو

 ندنسنامکح و ابطا مهاعم دنه ۳
 هدننامز دشرلا نورا-ه ؛بولوا ] 3

 » نادنکب دلروک, یراتآ كنتفاذح «هللح هدادفب

 هفیلخ ماو ؛شلوا لئان هاسحاو ماعنا قوچ ب

 ینانیأت ك ( یاناش ) ندنسابطا مظاما دنه هللا
 .هقشب «بودیا هجرت هیسراف یهدنه بتک راسو

 . یدبا شمرردتا لقن هیلیع ندیسراف هنتر

 هتراپساهدعدق نانو ( ۱1686129 ) |

 یردیاق «بولوا ندنرارادهکح ]

 (هنله) یسهجوز . یدیشلوا فاخ ۰( رادشت )

 سالنم

 یرادمکح [ورت « بولوا هروهشم هلیلاجو نسح
 ةعقوو «هلفلرمجاق ندنفرط (سراپ ) ییفوا كمايرب

 هلیم وجه هآ ورت قافتالاب كرلرانوب نوش نکشسومان
 كنماوقا E اب وروآ نالوا لندن سنح جالب

 ندبا ماود هنس نوا هدنرلنپ و ینتنواع هرایلآورت

 صاش روا بحوم ییعوفو تی يطع هب رام

 (هدالبا) روصم ییهراح و (سوریموا ) بیش



 ل ن م

 سالنم . یس هر وهشم ةءوظنم یلئاونع

 زارا:بونلو هدنس ه راح ورک رار هژرلب نو رای

 0 هدکدتنا هزرابم هلا سراب موف ص هلتعاص2

 ردشم زا

 ا اوج اور بالم سيلا
 هتاورو ؛ شما ماس هنسر دنک «هدق دنل وا و

 ۰ کش ندق دشال وط هدرازکد هنس نک هرنوگ

 (هنوره) ندهنله .یدناشلدب .دبا تدوع هننطو

 ك ( سوالبخآ) روهشم « بولوا یزبق رب هدنهسا
 ( نونمافآ) یردارب ..یدیذمراو هسورب یلغوا

 . ردندنرانامرهق روهشم لا كن-هبراحم [ ورت ید
 نانو نشت هد رسا هاو جج

 یدالیم نرف یجنر « بولوا هدیرب ندننویضایر
 بات ک ر هدنقح راودو ؛شماشاب هدنرخاوا

 ید ەس رع هجرت «هدهسا دوقفم صا هک« زدشقارب

 رشن و هجرت ههجال «بونلوپ
 قم هب هبجوقسا ( ۷ لر

 و E E | دنالنم

e۔ونج مق «بولوا کوس كا كنراز>  

 ندلام* . ردهدنتلآ یلعخ لاش ضرع ۰

 هرتمولدک ٥٥ یمظعا ضرعو ۱۳۸ یو هونج

 یزکم .ردنوکسم هلا یلاها ۱۰ ۰۰۰ «بولوا
 .ردقوچیرلن دعمریقابو ری.د .ردیسهبصت (قیورلا )
 كن ریازح ( هداقروا ) عقاو هدن ونح كرازجو س

 «هدهسروطر و ما و اضم یخد هنکوس كلا

 2 د» ٠ ردفوسم اهد هلا ( هنومو )

 | .تعحاص هدهنرلهدام « هداقروا» و

 زوریس كنتبالو كينالس (Menاik ) الت
 هرتمولیک ٥١ كزوریسو هدنغاعس

 ( همورتسا ) وص هرق قرهلوا هدنسیب رغ لامش

 هد ر قلغاطو هدنرزوا كاج 51 مبات هنر

 «یسلاها ۲۳۷ ٤ «بولوا هبصق رب یک اضق

 ربو مور کا مام رب «یداسیاک ۲۲ «یمءاج ۲

 یاد ۰ EE ره «یتکع راذلب

 .ردراو یسهق راف كيا رو

 "ووج یاضق كلم -
 یغد ابر ه«الاب ةمج الاش «بوقهرون "عرش

 وصهرق نس هس ضط دودح .رددودحم هل راضق کرد

 «ردقلغاط یسضارا نوت «بورآ یرهن ( مورتسا)

 هروک ذم رهن رهرد قوچ رب تبا ندرغاط وو

 « دن

 «زوربس سه

 كب شف ىلا قجآ هعورم *یفارا .رواکود |

 مم

 :ردق شاط"یرلف رط داش «بولوا ترابع ندعود

 - «فالو «رادواج ۰ یادذب الی ه_یهاشاب

 ماسیس ؛قوماپ «نونوت «جر ؛رصم «یراد «هیرآ
 مود ۱۳۰۰ یرلغاب . ردنرابع ندشاخخو

 بارش هدایز ندهیف نویلم رب یونس «بولوا ردق
 یراراچ ۰۱۰۰۰۰ یرلاعم . رونشوا لاما

 تاناویح .ردردق مود ۱۶۱۰ یرلنامروا و ۰

 6۰۶۰ ىف ۳۵۰۰۰ «لوق 4۵۰۰۰ ییهیها

 9۰ شوک نم ۲۰۰۰ « زوموط ۰

 ۷۰۰۰ یونس. + ویو ۲۰۰و ریکیب
 امدقم .راقیج لیبف یک هبق ۷۰

 یسهقراف ریرح جاقرب «بور دشت 7 كلا یلیخ
 ج «هرزوا قل هتسخ نشود د «نکیآ راو

 هدنددع ۲۳۹۲ یرلناغوف یرآ . ردشلازآ

 ندهبرق ۰ اضف .راقبچ یولابو لاب یخ «بولوا
 هک« ر دنوکسم هلا لاها ۲ 6 «بولوا کم

 مالسا ی ۷۲۵ «رافلب ی ۱۱۰۹۳ كرلنو

 « هناکذح ی۱ « مور ی ۲۱۳۹ + كرتو

 «عماج ۱۷ هدنلخاد افق .ردخالوا ی ۱۲۰ و

 «ماج ۵ «اسبلک ۲ ۰

 2 ؛ ريف دض

 و یغای ردق هیف
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 «یکشدمنرب ۳ «ناخ a «هزاغم ٦ «ناکد ۲۳ |

 .هقرباف تاپا ۱ «رازخ ۱۰ «یمهنیکام قوماپ ۲
 یسهواس تادراو .رددوحوم نءرکد ۵و9 ی زا

 .ردهدنرهدار ال ۰۰۰

 کس یل رهزا كنتالو ندیآ

 هرتمولک ۲۰ كرمزا و هدنغ أس | نمنم

 هدنرانک لوص كنغامربا زیدک قرهلوا هدنلامش

 «ییلاها ٩۳۸۷ ۰ بولواهبصق رب یزکم اضق
 بناکم ۱۱ ملم ریغو

 .رازاپ رب «یدیشراچ كاذیا هخدلوا «یسهیادتا
 یرلةافوس زیو شینک « یرازاپ رولیروق یدرا

 «ردراو ینمرکد لب ردق ۰ هدراهبن یهدنتسواو

 یخد نیشیف « بولوا روش یّواق كن راراوج
 . و دط و م هللا لوریمد هریمزا .رنایط

 لاعث پین ا مزا یاضق نفم -
 زکر ریمزا ًابونج «بولوا هدرح لحاسو هدنتیج
 روکذم هنب ار « هلبزنروک ریمزا و هلیساضق

 ماسم « یسهدشر بتکم

 هلیزفروک ل رادناچ الاعت «هلساضق نیتجوفو هلزفروک |



 هم

 یافت 1۹ نا تا .رددو

 ۲۰۰ «هعورم *یضارا یک ېا هرتمولړک 4 ۰ ؛بولوا

 قاغاط یاهرتهولیک ۲۷ ۰ یعرم کل
 . ردقلنام روا یا هرتمولیک ۲۸و

 لکشتم ندراروماچ ییدکود گنبرهن زیدک ی رظعا <
 a راسو هریخذ :بولوا تبنع كي «هلغمل وأ 7

 ۰" «بول وا بک ند هرق ٤ ه اضف . ردقوچ 8

 8 ی۰ ۳۰۹ كرلتو هک ردنوکسم هليا لاما
 ی۱۰۰ «یعرا ى۰۸ «مور ع ۷۹ 2791

 ل 2 2 اضق .ردینجا ی۱۵۰۰و یدو

 2 ًامدق هک «روینلو یبهبرق ( کل ) هدرح

 E ا عقاو هدنرزوا هطا رب «بولوا رهشرب

 0 هلحاس «بولوط زیکد ندرلمووق یدکود

 هدشرف اع هدناش لا ا
 منم « 0 هامصق > وک ۱ تاونم

 . ردروطسم هد « نادلبلا

 نالوا قیشیراق هلریطاسا دارا :
RLتنودبرف «هروک هنعدق خیرات ۱  

 یلغوا 4 (جرا) نالوا یدالوا رغصاو یورو
 «هدنکب دا میسقت مق چوا کام نودیرف «بولوا

 بهیماس ما هلس «نادکرت نمی نارو ه( رو )

 ینرلتوج بردل ةررزجو ماشو قارع نالوا یناطوا
 هدنا_ا نالوا یزکرم كتلود را « بورو
 .اقفصق هلا رو « نوعی دقارب دن ید

 نودیرف هسرزوا كنو .یدرلشغا لتق یج را « بو
 هنتخش نارا هنر نوا یرهجونم یغوا كجرا

 «هرزوا قمل آ یتماقتنا كن رد ؛رهجومم هاکعا داعقا

 کیا « بودیا برح تدم لوط هلبا روو لس

 و هل یا را

 تو هبا كنشپ یلغوا كرون هدبو ؛ شا لت
 «قرهنل و هدرل هراحمیئاد خد هللا بایسارفا یلغوا

 ماس یدج كلاز متسر رومشم ندنرنامرهت اربا
 هدنتیعم كرهجونم هدر هراس و ید نامر ن

 .یدیشلن ازف هلع درا كلوب یغوج كرل ه رام « قر هنل و

 «بوود یل اط كرهجونم کام ندشنتافو كماس

 كرهچونمو «بولغم یراینارا هلناسفد رایناووت
 قوچ رهجونم .یدراشغا ریسا ی(رذو) یلقوا

 هنیر یغوا هدننافو «بولوا نیشن دخلو رمعم تقو |
 .یدشک

 نیرو کس
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 ناجرج هلا یرو ناشی
 رکعت وان زاوبت :تموگت ] رهچونم

 كسواق ريما رومشم «جرتلا فلاس «بولوا ندنکولم
 هنهلع تكسواق ما هدر

 افمتساو غارف RETR RE «هدنرلق دشبقل اق

 قوجو ؛ شاوا نیشن تخت هنر « بورداق هكا

 . ردباغ وا

 کلا تو نکتکیس ن دو ناطلتن یدک
 «ندنکیدا تمواقم هچ رت رحاص «هد هسیا شم | طیض

 عن یز یدند لا اقا هدنراما دنسم هن

 كرل ول نغو طلقتسم رهچ ونه . یدیشعا داماد لر ءدیا

 ندکدروس تموکح هنس ٤١ قرهلوا هدنز:هبات تح

 ناورشو یغواو ؛شعا تافو هد ۳ «هرکص

 .ردعاوا ینلخ

 « بولوا ندنکولم ناورش
 ۰. ردرومشم صد هال ناقاخ رب وسم

 ؛ یدبا هدنسامدا قتلوا ندنلسن هنیوچ ماره

 ریش عاش . یدیا نيشن ت هدنخرات ۷٥و

 صاخت هلتيسن هنمقل « بولوا یحادم كیو یااقاخ

 . یدیشعا

 ندنکولم ناورش هن

 ر هدعمسا و كيهارا جش ندبا تافو

 هدنخرا ۰

 «بولوا یلغوا
 تاو هد۸۱ هو «یدبا یادم كنو یتاک یعاش

 - دما هم سم 7 روم هدنتافو

Xz)برقع ن دجا ندلا مجت  

 7 ن رهچونم

 - ردف ورعم ید هلة (هلکت صش) «بولوا ندنا را

 قندشادرکاع یربسجرفلاوا «بولوا لب لصا نم

 ی دو ا هلتلحر هب هن نع “هدلاح یغادلوا

 ؛شلوا لخاد هب ءم ز یعارعش یهاکراب ت

 كوي « بویلبوس رلهدیصق قوج رب هدنحدم و
 .ریدکیرب تورثو لام یلبخ « هلغلوا لثان هرلهزٌ"اج

 هدنرل امز دم ناطاسو دوسم ناطاس

 .ردشعا تافو هد: ۸۳۲ < بولرا تایحرت خد

 ءار مش ریھا_ شم ) رھ>ونم ی

 . یدشم

 رر وش .ردراو یناواد برو یرل هح دم ضعب
 :ردندنراعشآ *هلج تس یکیا

 یناهج وخدبو رهمدب هچ اناهج

 یاکرازاب و دازاب هتفُشا وچ

 ون ینکرت یغ سک نآ سکرت نینع

 یاشن رتربوت سک نآ سکر تو رذ



 و نم

 هغ اخس هک كنتالو هبوق )
 رم  E EAT هشالع ۱

 هرتم واڪ ۱۲ لند رصنم و هدنرانک غاص تب و و

 هیوف ره .ردهرف ر یزک هیحان هدیراقو

 د تاغونم

 | هونج « هللاا ندرلغاط نارآ یندودح یاس

  بولوا هرتمولیک ۱۲۰ یسارجم ۰ راقآ یرغوط ,
 مسا .رددعاسم هنیریس رلیک كچوک یفرع یغاشآ
 تافونم -- .رد ( وص هرق ) یم ( سالم) یعدق

 یسیضارا « بولوا بک ندهرق 4٩ ی.هیحان
 .ردقوچ یرلنامرواو تبنم كب «هد«-یا یه راو

 ه دن , دم هبف ها ام

 نبش نالوا 0 رم و فونم

 كهرهاقو هدنسی رغ بونج هرتمولیک ۱۲ كموكلا |

 كویب یکیا كليو ءدنسیبرف لامش هرتمولک ۰
 عقاو هدنرزوا یلودج هبنوعرف یهدنسهرآ یلوق

 یسیلاها ۱۱۷۰۰ «بولوا هبصق رب یزکم اضق |
 کا ؟ ردراو یرلفاط ضمب راقب ردق هنر | روبظو كلاو رلقاشوق كوو كرا هللا ىص ةم دغاکو |

 | خیواون «بولوا هدلبرب یا .ردراو ینالومم یک
 هدنفارطا ردروکذ م هلا ( سیفعوم ) هدهعدق

 ی زسص تب رب دم هل.دق و .ردشل وب هقسع رات آ ضعب

 | .رونلوا هیت هلتوسن هنعسا تیوب تبر دم لغو ا

 «بولوا ندنرلت دم یلفس ره٥ | هوم

 لکشلا لیطتسم .رددودحم هللا لوچو هلیرلتریدم

 ییونجقرش هلیلوق دیدر كلي ًارغ «بولوا رب رب
 هدنماو ؛رددودحم هلړاوق طابمد ید ندنفرط

 قسیضارا رالودج قوح رب ندیا عطاقتو نابرح

 مل م ۱۹۸۳ یسهیع هام .ردنا اوراو قس

 ۱٤١ ۸٩٤ بولوا نادف ۳۷۲ ۳۰۳ یني هرتمولرک

 «نومشا «موکل | نیبش :تریدم . ردنوکسم هل یلاها

 منم هباضت ٩ هیرلسا التو علم ؛یونم «هلبس
 یز؟سم .ردیواح یلهرق ۳۱۸و هبصف ۱۳ «بولوا

 وصحمو یسیضارا سنج ۰ ردبرش ( مرکلانیبش )
 «ندنغیدلوا دارتشم هلرلفرط راس فنالنس رصء ینال

 ه هموم تامولعم نانلوا ناب هدنسهدام « رعم »9

 .ردقوب "یترب كجهنروس ةوالع
 نویفارفج یغردلوا هبصقر هدنامرک |

 .ردروطسم هدنرا ] برع ] لاقونم

 | ندنف رط یون قرش «هزبح ابونج )
 | هب "الاعشو ندنفرط . افت قرش « هس ویلق

 م 40

 كتهسنارف لوا لا .رددودح بوت طیح |

 ردیشک

j> ۱را كوص ر یرام الا “جوا و  

 كلام هدیل امد یافمآ Maine) ) ۱ رب
 . لامش دلا دل ربهاج ندیا بیکرت ی همقگ

 «هیتیرومج ( دیشپءاهوین ) ًابرف ۰ بولوا یسیقرش
 ندنفرط قرش لامشو "الاعثو ندنتهج یلامش برف
 قیوسنورپ یو تک تیوین.مود مات هب هرتلکنا

 رحم یخد ًابونجو ندنتهج یبونج قرش «هلبراتلیا

 راها و ناسا ندننرط یبیلاما یطخ هتم
e2 و هم ها | و  ar1 هلا  

 ۷۳۲۲6 هلا 1۱۳۱۰ و لاعش ضرع ۲

 یمهیعتس حس ؛پولوا دت هدنرلهرآ یفرغ لوط
No ۷۰171۱ ۰۸7 یسلاها و هرتمولیک عبس  

 «پولوا یبتقبچ یلیتنریک كب یلحاوس .

 هرزوا تیمو# ییضارا .ردنرچ یرلحاخ , یوق

 «بولرا ترابع ند الاب رب كکوب ردق هرتم ۰
 -هدار ءرت۰ ۱۰۰۰ یجمآو ؛ردزود یر, رثکا

 هزتم ۱۱6۲ یعاط نا لاناو هدنسطسو مف

 كر کا «بولوا قوج یرابنا
 كرلن وب «بولوا قوچ هدیرالوک .ردقلابق یرلارجم
 .رولیکود رلباچ هنرلضعبو «راةیچ رارهن ندنرلضمب
 (ناوج تنس) یهدلاعش : یراکوس دلا ترا
 یهدطسوو ( كب: ) یدنتمح یلونج قرش هللا

 یرلارج كنرابنا مک ۱ ۰ ردیرلرهن ( توقسیونی)
 رهنیک ام قوچر, "بولوا یتعرس یرانایرجو یلشینبا
 یرلتج بونج كنهسنارف تکام .راردبا فرحت

 قوتوصاھد قوج ی-اوه «هدلاحیفیدلوا هدنضرع

 تحت نیشیق و ۲ یسهجرد یطسو نزاب «بولوا
 «هدهسیا قاحص كب یرزاب ءامةاو .رد ۲ رفصلا

 - ردهدنعافت را

 - وم شيق نرو یآ ق JT « بولوا ترا.ع ندیآ

 نناثلث كنبيضارا . E يدور هلا ,دنمس

«بولوا ترابع ندهبلاخ * یار راو لوک هلا نامروا
 

 ینصن E هد كند رب نانلوا دع تارز لباق

 یعکیاو هاتب یالوصحم هعلشاب ۰ رد,دک اشیا
 داعم .ردندنازج یراخذ «بواوا ترا هدهجرد

 یاب هلرا سرس لزوک .بولوا هدنمکح قوب یغد
 هتكنسیل اهالصا .رولراقح «هدهسا راو هدیرلشاط

 لتیلک نیشدف « بولوا یرلنامروا یشیعم رادم



 - وا كرازو دادهنسارجم كراپنا هللا عطف هتسا
 « هعررا یرزو كرام «قرءهدالراووب هند
 نالوا یک كب «بولب رب دنیا یرالاص اا

 هر هلکسا «هلبا لیوحت هب هراس او هت هدرازارح

 «جافآ هرق «ماچ :یراعشا كنم رنامروا .زیلب ردنیا

 راسو زوج «قا دو شید «رومالخا « ن نکروک ر

 نوبق هیحاشاب 0 تأناویح .ردنرابع ناو

 - ابع ندزوموطو ریکس رادقم ررو ندریفیص هلا ۱

 ؛قوماپ « برارا یرلبا یخ یبیانص .ردنو "
 تالومم « هغاید داوم هلناح و سم كباو كوي ۳

 .ردقوج یر هقر اف هراس و کش «دغاک «هندعم

 لشاب كا كتکاع ىد لاعا افسو كلج هتسازرگ" /

 قرهالشاپ ندنس هاکسا دنالنرو .ردندننورت عبانم

 هدیرب و «قرش لاعث یرب «هیبیف بونج یرب
 یکاعیطخ لوب ریمد جوا رولوادتع هیبرف لامش
 هلفرط ره تاهدانق و هعمتم كلام هلا قش

 اص هننافس ريس هلرلن و و ؛رور دنلوب هدط التخا

 لیهست یتراجم یرلنایل نالوا یتژشکو یراهنا
 زسنارف یزآ ر و زملکنا یرثکا كنسال اها .رو دنا

 یجنز ردق ۱۵۰۰ «بولوا بونم هنتبسنج
 ضم هردراو ید یلا۔ها یر لصا ۱۱۰۰ و

 یرلتهج شعب «نکیا قیص كب یسیلاها كانبرفرط
 مسقنم هغاس ۱5 تب روهج .ردیک شو هد

 یرشالوم كا .ردبواحیب هبصق و رهش ۱٩ «بولوا
 نالوا یزکمو ؛۰ ۳۸۵۰ ك( دنالترو ) نالوا
 ۰. ردراو یسلاها ۵ تم دن ( هتسوغوآ)

 داران و كرڪ ۰ بولوا ییاثومب+ ساج رب بکر
 ندیرغوط هلتدم هنسرپ تکاع *یلاو كرکو یباضقا
 كنیلاو .رونلوا باتا ندنفرط ىلاها هیرغوط

 هلیعاقجا هدکآرب كاع کیا روکذم هدتتیعم

 هرادا سا گرا اکرم نداضعا ۷ نانلوا باخت |

 اضعا ٦ هنسدمرم ساحم فیهءمتحم تلاع .رویناو

 یار ۸ هدشا نا درو مچ سرو كمزدنوک ۰

 هنس ی-اضعا و شش و دو دز اح ی ردح كمرو

 .ردراو یزمع مک ر رونلوا بالا هلئدم "

 هرآ ولم مهم كن هسلارف ( ۱21۲6 )

 «هنىام E كون ر هدنتایا

 (رون])«لکشتلاپ ندنعاقجا كن رهن رآ ولو هتراس

| 

۰۰۲ 

 ْ 1 ! نداضعا ۱۵۱ هلابعا تثیهر از نداضعا ۳۱
 «ریونک «نتک «راع هات « هرخذ یالوصح ۱

 یار

 ھ 8( 0

 یرغوط هینرغ بونج «هلرورم ندنجما یرهش
 .رولیکود هنغامرا ( هرآول) ندفاص « قرهقآ

 ارابتعا ندرب یغادآآ یتسا و ینعی ندءاتحا لح

 هدهبنات هدناضو 0 بولوا هرتمولک ۱ ۰

 هرتم یکم o" زکلاب هدنع“ وم قاق'روفو ۱۰۰

 هرتمولیک عب رص ۲۱۹۰۰ یهود .رکود وص

 هئافس ریس ۰ بولرا ردو راط . ردهدنتمسو

 ۰ ردل اص

 هدننایسقل کسا تیهسنارف ( ) ۷٩
 « بولوا هطخ رب هدنتهج لامش برعغ

 ور آ 1 7 ا «هیدنام روت هل روش

 .رددودح هلب لهعخ هویل ید "فرش روو
 . ردشفلوا هيم هلیعا كرهن ندبا نایرج ندنجا

 رلتلابا (هتراس ) هلا ( هینام) هروکهتاوسقت ییدوش
 ( رآ ولممهروا ) و ( روا ) هلرلمق كوب كلا كعب

 را نادنسهچراپ رر_ کان را

 : لانعفا تب هتسکارف 1
Eا ٤ إد  

 ًاونج «هرآ ول یغاشآ "ابرغ «هیامو هترا امش
 هردننا ید د « هنابوو هروس یا « هدیاو

 یسهیطس هحاسم .رددودحم هلرلتلابا هرآ ولعم

 لاها ۱۸ ۰۸٩ «بولوا هرتمولیک میرم ۷۱۱

 « پولوا لهضراع زآ ییضارا .ردنوکسم هللا

 قشندنس هتروا هرغ ندقرش تالا امرا هرآ ول

 یس هراج هایم ءهلغملا رهن چاقرب ندلوصو غاص « هلبا

 «بولوایرلبا كی یعارزو تبذمیغار واع .ردقوچ

 تاناوبح . ردترابع ندنعاوا 4 لهویمو موزوا

 زوموط هجردیجنکیا «ریفیص هجردیجشرب یس هیلها
 - ردترابع ندربکم و نویق یعچواو

 . ردرویذم یخدیرلقلن ادف «بولوا لزوک یرانامروا

 هلب رل دم شعب راسو ریمد هروک «یثاط یزاب
 نارابحو عیانص .ردراو هد ید هم دعم هایم شم)

 ها دغاک «تاجوسنم « بولوا یرلبا لیخ

 قلابا یرلطخ لوب ریمد ددعتم .ردراو یر هشرباف
 هئافس رس هد یرثکا كن راها « بودا قش

 هدهحرد

 هبحات ۳ ٤ بول وا ممقنم هاضق ه تلابا .ردلاص

 . ردیواح یهراد ۳۸۱ و



 ی ن م

 یدکی کیا ندهناثع ءارمش نرخأآتم |
۱ 

 (یدنفا - مهار ا) یسج ر «بول وا
ً ar 

E: وتکم .ردیلغوا كنبدنفا یلاحر بات کلا سر 

 لئان «یفاکحاوخ ةر هلةموادم هنس 4ط وا لاع ر دص

 زونه « ی ندقدلوا

 :ردندنرامشا *لج تم وش .ردشغاتافو هدا ۰

 « نکیفو هدنشاب 2

 یشای مزوک هلبا رایرجح ردوص وللاقرب راقآ
 یسایرد هدنغاد رکح ایوک ردغامرا لزق

 i ب هجاوخ ) یسیفنکیا 2

 قد راع «هلالوص و هتدامهرد هد ۲ بول وا

 ۱۲۲۲ و ؛ شلرا لخاد هاضق كلسو هسیردت

 « مزکص ندق دلوا یزکشعیضاق لوطاآ هدنخ رات

 هدنراص- لزوک ندا ینیدنلو ینام هد ۸

 «هجرت هر ی « رک ریس »
 شکا .ردشعا رک لیذ رب ۰« خاشلا ةعود» و

 سرت د هنناباش هلق «بولوا ند اليمف جرات یراهشا

 ۰ ردشغعا تافو

 . قدعهلوا

 ءارع- ننرعاتم (یدنف تك یناعصم )

 .ردیا هک اطنآ «بول وا نده اف

 یحاص « هلتلصاوم هتداسرد هدنخ رات ۰

 فم

 مانعا هنارا تاح هدنتعم كن دنفا دشاز خیرات

 هب یدنفا فطام رادرتفد هدنندوع ۰ قرهنل وا

 مادسا هدراتب رومأم شیب و ؛ شا باستنا
 .ردشعاتافو هدنخ را ۰۹ هرکس ندق دنل وا

 وش ۔ ردراو یراثآ شم رکیدو اوادب ےک
 ردوا علطم

 زسنس رد راکنژ هلد تای رهم غورف
 زسنسددراب هناچ شود همونرپ ریرح

 رب یواح یبهریثک یدرق هدزمم ۱ نو

 یوم توقا ینغیدلوا هیحا :
 .رویدیا نام

 هردنالف ییرغ فیهقیمب ( 11۵010 ) | ۰
 هرتمولک۱۱ ك (یرتروق )و هدنتاایا ) ۰

 ۱۱ ۳۵۰ « بولوا هبصت رب هدنسیب وج برغ
 هراسو تاجوسنم شعب هلر-هرب روهثمو ییلاها
 .ردراو یر هقشرباف

 سم هاشم (۱1۵2۵10516۲ )

 زا ی ی ندنف 4 یکسنینم

 میرم ۳۳۰ ین۹ طس هحاس« «پولوا هطآ ۶ | لونات-اتناتسهل تفویبخر و ؛ شمن وط هد (هنرول)

  ۲ Iهی ۱

۰۸ 

 راسو ڪجل و هما هدر رب ضعب و 4 وه ال ۱

 ا و هنب هدمب ؛«بوناو یلاجرت ینرافس
 ۲ هدهاو هد ۱۱۹۸ و ؛ شم هنتمدخ تاب رتسوآ

 ۔ نوچ رلناسل یسرافو یلرمو هکر .
 یرهلکو ؛ شم زاب یناتک تخارب هرزوا دلج كوس ۳

 ردشغا تافو

 .ردشعا هجرت یخد هنیرلناسل ابوروآ

 یغاشآ در ددعص 1

 هدنرانکك نو هدنتهج ۱

 ماقم هدنتیج بوذج «بولوا هبصقر روم۶و كور
 . ردروطسم هد « نادا م » ین دنلو ےھارا

 هبصقرب هدنتهج قرش كرصم
 كزب زملادبع نإ رمت «بول وا

 ا بومنم زراف نب غیا یردار
 «بولوا رب رب 234 ار دنکسا

 ن هبتع یردارب كل« واعم | جاجزلاةنم

 . یدیا نوفدم هداروا نانا

 طا يمد كل همس لامس كرصم

 (رص ةينم) و هدنرزوا لوق

 ناب یوج بوقاب

e 

e 

 ۱ اقر هم

 یغیدلوا هبصق رب هدنسیش راق

 .رویدیا

 هدنتهج لاعت هلرصم ید وب | اشنش 2

 . یدیا هی لب مم -

۳ 2 

 ET رل هتم
 هدنرزوا رط ندڪ 2

 لیشراج دوس هدهفاسم یاخ-رف ر ندهرهاقو

 .؟ردروطم هد نادلباا مع » یغیدلوا هبصق 9

 لوق طایمد كلر هدالغ۔ رصم ۱ 2 دم

 . هدنسشراق انقزةینمو هدنرزوا

 . یدیا هرص# 3

 ییاذدءراقر هدرعه دص ۱

 .یدیاهبصق رب هدهفاس«كالنوک | دناقل ةينم

 كنب رهش ص وق کءد رع + دیهص هم
 ۱۱و رام «برلوا یسقرب | صوق ةبنم

 ۰ی دیا هداروا یرلهناخ ك

 لخاد هتبیکرت یدالب ءاعما رصم :یغذل (هینم) وبشا
 نوکو ب « ندنکیدلدوک هسیا هدرلهطیرخ ییدمش « بواوا
 .ردکر ک هسلوا یرلکدید (تیم) دراب رصم

Moa) ۱ ۳2هرزحروع ندن ربا زج هال (  

 هدنسیشراق ی-هشوک قرشلاعش كنس



dw 

SL طی etisen,. 

e) ۷29 17 ز نشد وات ا  
EEEاتولوا لعا  

 ةرب زج 1 7 لس 7 باوم
 كرانناربع ندبا نطونو تره هنيط اف ندبرعلا
 . یدیا یر كهل بق ترذ یرلف دل و مسقنم

 [.تعجارص هتسهدام « راسآ وم » ]

 قرش یابتنم كنیطساف (-لبح) ] ۲
 قرش كطول رو هدنسپ ونج ۱ كف

 ندرحم یاذح « بولوا رب رب عفت رم هدف رط

 «هدلاح یینیدل وا هرم ۰

 .ردراوهدیرا همش شعب راقح ردق 4 هرتم ۰

 ر كيد «بودیا طاطحا ندرت هناحاس طوا رح

 بحوم یداو « كرک یداوو ؛ردیا لنکشت هام

 ندهلام و هرد چاق ۳ ېک نيم ءاقرز یداوو

 رواکود هروک ذم رحم

 هبهروک «بواواترابع ندقیپاب لیرقرب تبنم تپ
 یادفب یلتیلک هنس ره « نیزسکمرتسوک جایتحا
 .ردفلتخ هروک هنءافترا یباوه .ررو ینالوصحم

 اغ لهاو ندراب ع هلراسآ ومو راتامنک یا

 هروس .ردیواح ینهقیتع راثآ قوجرب هلاقندنرانامز
 .ردهدنلخاد یغاعس ناعم كنتالو

 شام ل لار لا( ۵ 19
 2 ر ا و یرلفد_نل : ۱ رلیاوم

 تك و ابو « رلب دنا ندنلسن طول 4 بآ وم «بولوا

 رلشتا نطوتو ترعه هناحاوس طوا رحم هلتسایر

 - رادمکح .یدنا (بآ وم طابر) یرازکم . یدیا

 لوا هنس ۱۳۳۲ نداسيع دالیم (نولحا) ندنرل

 -اسا تحت هنس ۱۸ «بودیا بولغم ییئارسا ین

 بولم ندنفرط,تولاط ا رخ وم رد

 ىدا هنطیض كرازون هدمب « بولوا

 (رویفلب لعب ) هنبرادوبعم «بولوا ندناثوا ؛هدبع
 2 یدرا ردا حد نابرق ندناساو «رریو مان

Mévarلامش كاتس دنه (  

 بس (هناویحار) 3 تاج 1 ۱ اوم

 (رومدوا) ا یر كرل هطخ یغیدناو مدقنم

 زهلکاا ندبیغوط "الاهش . ردیواح یخد ییتموکح

 E یدنوب 0 رش " هلیتلاباریجآ عبات هنتموکح

 یهورتش شد افا(:

 ۰۰ یدعسو عاقترا

 قیشیراق هلموق یسضارا ۰

2۹ 

1 ۲ CE NITRO 

 اوم

 هلیسهزانع تاموکح راورم ایو رودو جاو
 ۳۲۰۰ یو هقرش لامش ند رف بونج .رددودګ

 4- اسم . ردهرتم ورک ۰ کا هدر قو

 : بولوا هرتمولیک میرم ٩۲ ۰۹۹ یبییطس
 ییارا ۰ ردنوکسم ها لاها ۱۸۷۹ ٤

 هدنتهچ برغ «بولوا ترابع ندهلاب رب کوب
 ا وتو لارا
 «یبهراج هایم كنسیلامشو یطسو مسق ۰ رولوا
 اکو د هنر ) هنج ( ندنرلب ات یغامربا تک

 1 یر یوا قره لاک همرزوا
 «هسیا یراوص كنتح بونج .رولوا

 «هرزوا كاکود هنزفروک ( E9 یهدناه رح

 - وا تبنم یغار وط .راقآ یرغوط هبیبرف بونج
 «یشماق رکش «تبویچ «یاددب «هیرآ «جنرب «بوا
 یراعشلتیفیاشخا .رولوا لصاح هراسو نونوت

 .ردلترث؟هدیراعحا نوقیذ هل دعم ربم د . ردقوح

 2 هنن وهم

 . ردم سةنم ههزانع ات هل چاق رب

 ك 2 شب. ندارد سرف ىلا 0

 :ردیصاخ و

 ( رال ) لصا نە (ناع ناهارع ) یسیجرب

 .یدیشعا تحایس تقو قوجرب «بولوا ندننابعا
 :ردکنوا تب وش

 ۵ورب مدق ربلد نآ یوک زا هنم لد یا رکد

 نو ربب مرح زا دیآ هک یدیص یتش دشا هک

 . «؛بولوا ندنسهبصق ( نون ) ییهنکیا -
 ردوا تب وش

 نءزا دیشکرب نماد هدرک ان رظن كي موسب

 نم ذا دید هچ دیوکیع مدرکدب هچ مادی

 «بواوا یربمش (نانحلق یغآ رم) یب وا -

 دم ربمو ندنرلحادم ی هروب 0 نا سده

 ش . یدنا ندننادرک اش ی «یولع رهاط

 :ردکن وا معقم

 نع“ بحاص "یولع دیه دش یوم ان

 تسا لمآ بیلدنع یاو كشر شا همغت

 لنامفصا (نسا وبا ازربم) ید درد -

 هددانآ ردح «هلالحر هنارک هدنشاب نک «بولوا

 یبراکب «كرهدیا باستنا ههافصآ كللا ماظن باون
 ندییسرب هیلاراشم باو «نکیا شلوا لث هنيصنم

 یرمثک



 بو 0

 هو و ؛ شه الغاب هنآ كب رط ؛ بول وا لعفنم

 هب هجرت بح اص «بو التاپ بواع 4 ه دی راکدرو شتآ

 هاوخ رذع « هجر وک لاح و باو ۰ هلکم هک لاخ

 شا فک

 « هلتع ع :pk ندارواو هب ېلهد بوت لوبق

 :ردکن وات وش .ردشع|تافو هدنشاب شع_ هداروا

 «هده-دا شا س بهم 0 بول وا

 ما هدربات نبتم عبط *ناییم زا هئ څن

 نمراکیلاوء دشیلوم قشع ی ریصل نوچ

 ںاکر (كب = ) یش -

 :ردکاوا تیب وش «بول

 وا نادنساما

 تسلادن رایو مخوس  شت آرد

 دشاب هتسشاد یر تبحم هک اشاح

 هات دنه ؛بولوا ندنسارمش س راف 1

 "لج تیب وش .یدیشقا تحایس ])
 :ردندنراعشا

 یدش اور رک نم تجاح هبعکو ریدزا
 ید رب شیک ره تقشم ارچ نیدذچ

 كم یغاادیع ازرم و ندنسارهش رک دس

 بحاص ندبا تافو هد ۲ زدننادرک اش كلومق

 .ردیصاخم یغد ك (مارهدنز) ناود

 ؛بولرا قشدرز لصا نم
 « ادعها هدنامز دا رک

EE fفاذم ناتسبد» هنمان كماراشم  » 

 :ردشعا فیلأت بانک رب هلبناوته

 | هاش وب

 نالوا تب ر وهج زکر و هدنا روه و

 هدنسب یف بوج هرتمولک ۲ ٩۱ كن (ی س وغتنوم)

 لولخ نالوا یمانمه دارو قم زراقا

 هدنیصنم كعغامرا نالوا یعانمه هنبو ا

 ۲۹۱۳۵ «بولوا هاکساو رهش رر یزکرم یاتنوق
 یاجارخا قو.اپ یلتیلک «ینراجت كلذبا كب «یسیلاها

 یطخ لوب د ریمد چوا یضوط هلاعثو برغو قرشو

 .ردراو

 (یفیبمو ) هلبا (همابال ) یغامریا هلیوم -
 و نرلامش « لکشالاب ندنءاقحا كرار

 یانمه ؛هرکص ندنایرج كل .رتم ولیک ٥۰ یرغوط
 ۱ . رولرکود هعلخ نالوا یایمه هدنناب كرهش نالوا

 یسارج ربارب هلبا ( یغیبم و ) نالوا ینوزوا كلا
 ۰ یسهضوح «بوا وا ۱۱۳۰ غلاب هبهرتمولیک ۰

 هماب ال آ تن هممتج كلام (۱/۵۲:۱0)

33 ۱ f 

۷۰ 
 یو هد ك عاخ رو ذم ۰ ردهرتءولیک بس

 .ردهرتمولیک ؛۰ یاو
 یسا هد رف ( هیلس ) کج | هکفتوم

 «هدنفن دلوا بارخ ؛بولوا مشر

 ىرلقدلوا شتا لاةتنا هب هبلس ثكنسلاها نالات

 ۰ ر دی وم

 7 3 ۰ هر وا هب رق زا ندنسارق ءاقا هدماش ۱ ¢

 لدیوبل باج یثراق هرلور .بول ]
 تار نالبروس ارسا هاتدایق كنهراح نب دیز

 ییدتبا یثرات هرکس یتیاک كرل مور هداروا ۱

 نب رفعج هللا هثراح نب دیز هیلاراشمو هللا هراحم
 م كىلاط یا

 هكنسهرزج هیلجس ( ۱)1۷٩ رج
 كننورب (موباپرد) هدنسیب رغ لحاس | نت

 كذج هطآ رب طول م هلا یر وکر, هلحاسو هد ودج

 تي هدعدق نامز «بولوا هبصق رب کسا هدنرزوا

 .ردروم ش٥ هلس دا

 .یدیا هاک:راجت

 كتالو هروس (- یداو )۱
 هدنآ وم لیحو هدنخ ی ناعم ۱

 كطوا رحم ؛بولوا رهن رب هدنسهرآ كرك هلا اقلب

 .رد ( نونرآ ) یردق مسا .رولیکود هناحاس قرش

 تیاد ش ندنس ارعش سرف

 : ردیصاخم

 تج وم

 لح وم

 ناطاس«بولوا لزاریش (دیجم ازریم) یسجنرب
 :ردکنوا تب وش .یدبا یعدن كنارریم مهاربا

 لصاح تسبل نوخ ارام هدید ز ماد

 لدو هدید تسد زا عاذع رد هک لصاح

 هاتسدنه . بوا وا ینادنمه یسیعکیا -

 تافو هدنخ رات ONE شەاشاب هلهافر هلتاحر

 وا

 یراد هلصوح رکا ون زا لک مراد

 یراد هلک نیا "هلصوح ایک وت اما

 لصا نه (نافتلع نیدلا جارس) یسیعجوا -
 «بولوا ندنسهبصق (ناهوم) ندننافاض« ونهکل

 هدنخرات ۱۲۳۸ .یدیا ةاضقلا یخاق هدهتکاک

 هبیسراف ندیرع ىن هيهقف بتک شم .ردش۶ا تافو

 تب وش .ردشعا

 :ردندنرامشا "هج تب وش .ردشعا هجرت"

 تخوس ها ورپ اب عیش مهو دشاو لبلب کک

 ایح الا دوب شرای زا هر ار یکره



1 ۱ 

 « بولوا ندن-همهارب ۳ یسجمدرد ی

 تب وش .یدیا راو یلرام« یخد هدطخ نسح

 :ردکتزا

۳ 
Ek 

 ار ناعاو رفکوا لزنمربات تسي ییاسر 7 ۱
 ارناډسمو ربکدوب هد كنس هیعکو رد هک

 ردات ؛بولوا یناهنصا (اینش) یسیفشب -
 زرتک وا :یعایر وه .ردشعا تافو هدننامز هاش

 دنادیم سوه ارقشع هک خوش نآ

 دنادیم سفنمه غاز اب للبلب :
 یسکی مقشع زار یوکم هکاتنک ۷

 دنادیم سک همه موکب هک اب نم ۱

 «تولوا ندنسارعش فاعحت 2
 تفسیر | یوم

 کناتسدنه هد ٩۷۹ .ردراو یسهموظنم « اخلزو
 .ردشعا تافو هدنرهث هرکا

 تم تب هد یا و تا ۰ ک7

Eeدادا تلود رب ا  
 و « روهظ ه دنخ رات ۵۳۰ « بولوا

 ۱۳ ی.هلج .ردشغا ماود هنس ۳ ك دەن رأت

 ماماو ندنرلر رب هدماصم یمسو. لما ۰ ردیشک
 . ردینیسح توا نب دم ندنسهبط كنيلازغ
 «هرکص ندکدتیا مولع لیصح «هلت-ایسهقرش یسیدنک
 فورم ساو ؛شتا ثدوم هر كرو 5

 «بولو ترهش هدننی هراغم هلبا رکذلا نع یهو

 تزلم نالوا هدکمروس مکح هدیرفم هدنامز وا

 .الشاب هدیربت ندرلن و یقاخ « هلئاسل *هرادا هنچلع

 ءایحا » كنیلاخغ ماما ىلع ندنیقلم كولم .یدیشم
 « بوقای ینروپشم باتک یلناونع « ندا مولع

 كپلاراشم ماما «نوهکی دتا منم ین راشتنا هدرغم

 ینیداوا یلخدم هنتکرح و كټرمو نبا یخد

 نمژاادبع) ندنرلجتا «هجنلافوچ یرادیرم .ردیورم
 كولم یقلخ ادلع «كرهدیا بصن ناف ىب ( ىلع ىب
 ندژاادبع موق صو ؛ شمالشاب هتوعد یشراق هنیقلم

 موجه هنیرزوا كشک ارم هللا یدک كب قرق

 ندنفرط قحا نالوا یریخا كنيثلم «هدکدتا

 نب دمو شا نضع هدغاط رب «بولوا بولغم

 تافو ندنردک « هم ۲ ین ربخ تیبولغ« وب تصوف

 هنمولادیع موفم هنب راد ص «نکررو ناج «بودیا

 «بولافوچ یفوق تنوب «هلکغا تیصو ینرالوا عبات

 د و 8

 یتعساو “حف هرکص ندهرصاحم یآ رب نوا یفک ارم
 ندشک ام . یدشعا تنطا- نالعا كرهدیا لتق

 اوج كسادنا هما طادوا بزغ*اوآ ىدا هرکض
 ییا كلبا ید ندنرلفلخ ۰ كر .ریتک هلا ۍنرلتهج
 « هدهسراشعا ماود هد« ا كلام عیسو یحوا

 « بولوا یراط فعض ید هرلنو الا

 یراکدتبا طبض ینرارپ قوچر كسادنا رالویناپ-ا
 یو یرز یو صاح ی یخد داش رفآ “یک ۱

 نزار ینرلت کام «بودبا رومظ یرلتاود نیرم

 كنندح ومهدروک ذم جرات ترام ««اکعا عزن ندنرللا

 ییدشبا هللا نرم ی سود وا نالوا یریخا
 «بورب هباپندحوم تلود «هلفاوا لوتقم هدهراح
 خیرات هلیسوهاسا كاندح و« كولم .ردشاوا ضرقنم

 :ردرتا هجور یرل-ولج

 ۵۳۵ ىلع نی نمّولا دبع
 90۸ نونا دیع نر فسوی

 ۰۸۰ فسوب نب بوقعی |

 ۰۹6 بوقعی نب رخأتلا دمت
 ۹ دم ن رقنلا فسوب

 نب قتسلا دحاواا دبع

 نوی نفسو

 ۲١ رصانلا ده نب قتسلا یسحم

 ۲۲۴ فسوب نت نومالا سیردا
 نب دیشرلا دحاولا دبع

 ۳۷ سی ردا

 ۶۳۸ سیردا نب دضتعما لع

 یمت را رع صفح وبا

 1 فسو نب

 1 بوقعی نبلداعلا هللا دبع
“۸ 

 قثا ولا سوبد وبا
 لا ۳۱ فسوب نب

  هطخ هیلیما كابلات ( 1۲01۸09 ) ۱ ۰
 تل هسناروافو ۳۷ فان هنولوت ءدنس ۱ 9

 هدهووا رب تبنم هدنسییف لامش هرتمولک ۰

 ۲۱ ۰۰۰ ۰ بولوا رهش رب یزکم كایا عقاو
 «یرقراف رلشاف كرنا و هخوجو زب «یسیلاها

 یاءهتم هکآزوک و نرود <« یر هناخنکو د ربمد

 .ردراو یرلعبنم لورتب زفکو هدنراوجو یال وعم

 رهش رز لزوک راداوه یبهشاو عساو یرافافوس

 «یسهیلع تایمج «یرلایمداقآ «ینونفااراد «بولوا

 هتموکح یر « یمیانص لکم « یتکم هیر

 «ییدادعا ام یلخاد یبا دام هب هب دل یرکدو

 «یسهزوم مر «یسهنافتکیواح یدلج ۰
 عنصم و ییارس شفلوب صوصخم هرلاقود یکسا
 ةنمزا «بولوا رهش رب یکسا كب .ردراو یرلاسیلک

 «نکیا شفلو رومعهو عساو اهد قوح هدهعدق

 تقو قوج رب . یدشقا یندت هداطسو نورق
 .ردشنلوا هرادا القتسم



 د و م

 هرارف ًافرث «هوتنام الامت قلایا هدوم

 مم هسام و هقول هللا هسنارولف ابونج ۰ هی ولوو
 ؛بولوا دودسحم هلرلتلایا وجر یغد اض «ءرارف

 روم 4۲

 كوب كلا كراکلوتف (- تنس) ۱ 1
 تبآ وب تاس ۰بولوا ندنلزنم] 9

 «بویاشای هدیدالیم نرف ی .یدیا یدیرم
 | یسیلاهاو هرتمولیکم بص ۲۰۷۲ یسهیعطس ةحاسم
 مقام هاضق ۲ .ردیشک ۲۸۵ ۰

 ردا ایه
 4 ۵ «بولوا

 | ( نیکتکبس نیدوم نب دوسم نب) |
 .ادع یج درد ك هب ون نف تلود ۱ 2239 لدنمسا (هیاتردام) ااو ( هروم) یراکدرو |

 یثراق هدو نا دم هدنخرات ٤٤٤ «بولوا یر

 كدوعسم یردب ینیدلوا شما لتق كيو «هلجورخ

 لبا دم موقسو ؛شلاچ هباغ «كر هديا بط یناق
 هنت یردب «بودبا لنق یرلنالوا برش نداما
 تب یزفج نالو یکاح ناسارخو ؛شغا دوف

 دلرلق لس «بودبا جوزت یغزبق كنيق ولس لايم نب
 دالب ضعب هلا نين غو ؛شلوا نيءا ندنتوطس

 ؛ مرکب ندد روس رم کون هم یدب هددنه

 تافو ندضلوت هدلو «نکردک هناسارخ هد ۱
 .ردشغا

 هنسهدام « دود وم دلا ب رطو »1(

 [.هلیدویب تەجارم | 2
 O | یخلس هنب دودوم اا هىو لود 0 2۱۳۰:

 نالوا یوم كنتلود ناک انا نروس تموکح
 .ردیردن ثكزکن ز یناخ هلا رذنس

 57| -- هحاوخ

 ا در ] ی دودوم
 ه۲۷ « بولوا ندنویفوص مظاعا و ندتقرط

 هدنسهبصق (تشچ) یسهبرت .ردشا تافو هدنخشرات
 .ردهاک: رایز

 | یتشچ دودوم

 :ردندنرامشا *هلج تیوش

 فلآ و ندخشاشمو ارمش

 وا ندندافحا تاهجرتلا

 «بول

 هدمآ كنرشوخ هلالزا ون راسخر "هلال یا

 هدمآ كنت ای ندرب لک مان ون بل شیپ

 هزوقاربس هدهیلعس ( 11013 ) 7
 هزولوو E ا

 « بولوا رهش در _هدنسدب ونح بغ هرتمولیک ۸

WANESهلیسیداو رب بي هدنراوحو یسیل اها  

 . ردراو یرهراغم

 نوناک .ردشغا ا را رتساذم قوحرب هدهسلارف

 .رردبا ارجا ینسیطروب هدن۱۵ كني |
(Maures (|برغم » كرلیاج اتراقکسا » 

 هنتهج یلرف لامث تباقرنآ هل.-انمم| -2

 ندنفرط رلبلاپ وروآ ما ۳ نالوا طاف و قتشم

 لها سلدناو برغم نالوا کم لدررو برع

 .رولبرو هنمالسا

 کا تلنویل وات كوب( ) ۱
 ایلاتا «بولوا ندنراشادقرآ ) تاروم

 ها رای “کا تءاعش زارا هدن را هب را رصمو |

 «بولوا للا هنس هر كلقرف هدننامز یغاروطاربءا

 ؛شعا جوزت یب (هنیلوراق) یسهریشمه كلا راشم
 «بولب ر وکی دخ یخد هدنرهراحم اننایساو هنالاو

 هد۱۸۰۸ ۰« هدهسیا شمروق یفللارق اساسا

 هوتسوم روهشم « بوسشلوا بصل هنغللا رق وات ۱

 یادناموق یراوس هدنتیعم تانولوا هنب هدنرفس

 هنسیدنک یسهدناموق كبودرا نوت هدمب و ؛ شفل و

 وات هرکص ندنسهب راع غیسیبل .یدشفل وا كرت

 هوا «یرهالک ۲ ینذج هلوا مخو کوص كوبل
 ههسنارف هد ۱۸۱ و ؛شعا تعراسم هتدوع

 « بولوا لخاد هب لود قافتا ندیا داقعنا یثراق

 قوس ركع هنلاعش تنایلاتا یثراق هنویلوان |
 ه هسنارف ندنس هطا هبلا یننلادعب كویل وات .یدشغا

 ء«هلمازتلا ییفرط كس دن هب «یلآ ربخ یتدوع

 «هدهسیاشعا قوس رکسع یئراقهنسودرا ایرتسوآ

 ؛ شا باغ ینتخن و ىن رکسع « بولوا بولغم
 .رادف رط کی دتنا ادب هداروا «بوارکچ ههقیسررق و

 هنوطرف « هدننیدقج هیهرالاق «كرهنیب هبیک هلرا

 «هلغلوا شمروشود یرآ کد ندا

 هللا كدناندرف یلارق لوات «قر هنلوا تسدرد

 لقوا یکیا - .ردشلزبد هئوشروق هد ۶۰

 تيه هدننامز نویلوبان یعچوا تاروم نویلومان
 هنغللارق یلوا هد ۱۸۲۱۱ «بولواندنساضعا نایعا

 جارخا ندنتمدخ هسارف « هلکعا قح یاوعد

 .ردشعا تافو هد ۱۸۷۸ و ؛شفلوا



Moravaتاپ ئوط هدهب  

 وب ندرت ِ دن ۱ و
 ی-هواروم راغب و یو برص «بولوا ره

 ی-هواروم برص . ردیا ی ارت یاد یا هلن رلمسا

 «هلناعن ندلابح نارآ یندردح هب رص هللا رازابکی

 هونج قرشو هقرش هد و هلاءعت هد.احاد هس را و

 هللا ( راسا) ندیک ندهوصوقو یر« یرضو

 بونج نوتب تنه رد یی یاچ چاق رب رکید

 هدنرطسو كل هيب رص ؛یرهیالب وط ند هب راج ایه رغ
 هلبسهواروم راغلب هدنکوا یهبصق ( نداراو)

 هدب و هووناموق هسیا ی-هواروم راغاب ۔ ریشل رب

 هقرذ هدعب و هلاعش « هلناع ندلبح نلند غاطهرف

 (هنیاروا) و ؛رریکء هس رص «كر هديا نایرج یرغوط
 غاص ٤ بولود یرغوط هلاعش روراادعب ندنکوا

 كله رص ینه رهردو یاج قوح ر ندلوصو

 . ردیامج یتهراج هایم كنف قرش ابو نوت

 هلا هلن الا زا هب رغ هواروم :NE ندکدشارب

 قوح رب ندلوص و غاص هس و ا یرغوط

 کچ ۳ «بولبربآ هلوق کیا تب تیا «قرهلآ رلباچ
 هب هنوط هدیغاشآ اهد و هدنکوا تب هر دنس

 0 تندر اروم ی ۶ كن برص .رواکود
 هللدودح قرشو برغ زک]اب «بولوا هدنلخاد یس

 . ردهدنحراخ تیهحوح و یمق رب هل دب لا

 یسارجم هلنسهواروم برص

 نالوا یغاشآ ندناقتلم كنسیکیآو ۲۹۱ یگنس

 .ردنوزوا هرتموانک ۱ ۵٩ هد یرتشم یار

 شەبو هدنررب شب زکآاب «بویلوا اص هثئافس
 .ریاب ردزو راقاق قفوا زودقل آ و لاص هدرامسوم

 قجمآ « پواراپ قوج ه یفارا یاورا یوص

 زکلای .راصاب ییخارا هعفد قوج هدیرلناضیف

 «بولوایسیر وکی یا رکید هلیسب روک لو ریمد رب
 2 یک (هلبا لاص ندا هت افا ا

E۔هواروم راغل  

 و

 :هنوط هدابرتسوا ( ۵

 ی 2 | «دادوم
 (عغربینسا) هدن رق یس هبل اش دودح تلناملاراشم تاود

 «كرهدبا نایرج یرغوط هونج «هلناعبن ندنرغاط
 . ونح دودح تب هطخ وو «قش نس هطخ هیواروم

 ذخا ینررهن ( هات ) ناک لدبرغوط هدنجراخ یس هيب

EW ر و م 

 «قرهربا نداتسراحم ییابرتسوآ یغاشآ هدمب و ؛ردا

 یار .روانکود هب هن وط هدنف رط تسوا كءغرویسرپ

 هنئافسریس یلهرتمولک ۸۰ «بولوا هرتموک ۹

 « هدهسیا ره رب نکاسو شاو فایرج .ردل اص

 یراسخیلک «بوصاپ ینارطا هعفد قوچ هدنناضف

 هرتم واکم ملص ۲۷ ۳۲۷ یسهضوح .رولوا بجوم

 - ردهدنتعسو

Mouravief ۰تي 4.-س  

 ۳ اش ِ | ثواروم

 ۱۸۰۸و شو هدکسلل وم-ا هد ۷ «بولوا

 ندننساما یرکسع هصاخ . ردعا تافو هد

 یرالغوا ندنفرط هنیراق هج روطاربعا «بولوا

 یجنر هدم و هنکا- كنطنطق و ردناسکاآ

 بصن هفلاضعا نابعا تثیه هدننامز نا

 هدعب و ا ا ذاختا ىخد صاخ رواشم «قرهنلوا

 یتونفلاراد هوتسوم تراهن و یراشتسم فراعم

 لیکشت دلح كوب ۳ یرانآ .یدیا شلوا یریدم

 .ردشا

 ندنرالارنج هیسور یدفیواروم سر ,
 تافو هد ۱۸7 و «شغوط هد ۱۷۹ «بولوا

 بسک هدنرل هراح هیساقفاقو نارناو نات-مل .ردشغا
 . ردشعآ ترهش

 ناتسراحم و اب رتسوآا ۵

 ی
 )۰ واروم)ندیا رو ندنجما «بولوا تلایاو هطخرپ

 هدنتح لاش .ردشفلوا هیت هلب وب هلتږسن هره

 ایرتسوآ الامش «برلوا ندرلرب نانید ( هنیابتلزج )

 «ناتسمح لندن :هج یلاهث برغ «هبزلیس میت E و

 ید در لونج قرش «ابرتسوآ یغاشآ نوح

 ۳۱6 6۸ ۱۸۲4۱ ,رددودحم هلاناتسراجم

 و ۱3۹۳۱۳ لا ۱۲۵۰۲ و یامش ضرع

 یس هيتس ةحاسم « بولوا دتع هدنرلهرآ قرش
YY rrY۲ ۲۷۰۸۷ ۰ یسلاهاو هرتمولیک بم  

EEهنشاب هرتمولیک عبس رپ هک «  

 یسیلاها ٤5۲ ٩٤ یزکص دک ۰

 هرزوا تیمومییضارا .ردیرهش ( نور ) نالوا
 هبونج ندلاعش تکاع ۰ بولوا عفترم و قلغاط
 رب طاع هلرلهبت و رلفاط ندنرلفرط رثکا و لئام

 دتم هدندودح یلرف لاعش .رودبا لیکشت هل

 .رویشود ی

 مضت



 ر و م

 . هضوح ( هئوع ) هلا ( هبلا ) ی-هرص ره نالوا

 هدن-هرآ یر هام زیکد ءرق هلزنکد قیطلاب می یر

 الماک هواروم « هلک تا لیکشت یعخ هایم میسقترب
 یسهراج هایم هفاک ناه .ردل:اد هنسهوح هنوط

 هواروم نایبلافنآ ندیا قش ندنسهتروا یکام

 كت <اع ی رلکوس كلا كنم رلبات «یرهئالب وط هنر

 نایکود اکو هلبربت ( هات ) نافآ هدنتهج بونج
 .ردبررهن ( هوالنیا ) و ( هوالسوا) «( هواتپوزا)
 اس «بولوا هجرس هدنرارپ عفترم زکلای یساوه
 | یارب وط .ردمالغاصو فیطل كب هدنراف رط

 | كنسیضارا موم «براوا یرلیا كب قعارزو تبنم
 ۱۳۰۰۰ . ردندهبلاخ *یضارا یوا هدزو قجمآ

 | «عورزم یسهدایز ندنفصن ینعی یکلە.ةمولیکم برص
 « هروک هنقیتسناتسا ۱۸۸۰ ۰ ردراو یسهدادما |
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 0۷۰۰ «یعرمو راچ یکلهرتمولیک میرم ۰
 :یلالوصحم هعاشاب .ردنامروا هد یکل هرتمولیکم برص

 راسو رصم « فالو « هبرآ « رادواچ « یادفب
 یهبرش «ریونک «نتک «راحشب « هزبس « هنان هلراخذ

 .ردرومخم هلیتسافت ییادغب . ردن رابع ندهراسو یتوا

 قوچ یخد یره اب هرثم راجا و یراقننادف
 هدنتهج بوئج زکلای رلغاب .ردسیفن كب یرهویمو
 صوصخ هکأسب تاناویح رئاس و ینوا ۰ رونلوم
 ۱ یسالتماک كلا كنس هياها تاناوبح ۰ ردق وح یاس

 «بولوا ریکسو زوهوط هد حرد یخ کیا و ربثص

 | صوصلالعو یرویط . ردزآ یرلیکو قوبق

 هدندنناناوبح وآ و قیلاب .ردقوج هد ی رلبرآ و یرازاق
 هدلوصا ر لزوک رلنامروا .روالوا هدافتسا یلیخ

 . راقیچ هتسارک یلتیلک « قرهنلوا مطقو هظفاحم
 یزای «باش «بولوا قوچ كپ یراندعم روکو ریهد
 هدیسهبندعم هایم عفان .رونلوب یغد هراسو یثاط

 .ردقوح

 . هناننکود ریمد «بولوا یرلبا كب یمیانص

 | دلو راسو هخوج «یک یمادلوا قوح كب یر

 تنیلاما یجسن كرهقوط نتکو قوماپ هلناجوسنم
 هخوج .ردیشیمو لافتشا رادم كنمظعا ممقرب
 هرکص ندکدشا هرادا کام یاجوسنم راس و
 ینراج . رونلوا جارخا هلتلک یخد هب هنافع كلام

 رکا كن هواروم ردف هئره « بولوا كلشيا كي
 ريمد « هداسإأ لکد ماص هشافتب ریس یرلفرط

KA 

 هلا فرش هروود توف الامش «هرتمایف |

r 29 

 | «بولوا لمکم كب یرلهوش و قوچ كب یرللوب
 .راردنا لیهست راج |

 والسا یسهداب ۳ ندشع هدزو نسل اها

 هنتیسنج واروم نالوا نی كب هرل امج «بولوا
 هدرا هدنتهح یدودح ناتسراخم ِ زار دی وسنم

 یغاشآ ندزونوا هدزو را ر دف ورعم هل يما قاوواسا ۱

 هلتعنص و تراجت هدرهبصتو رود هعلشاب ران الآ نالوا
 ه زلیسس هدایز دلا رلنالآ .راردلوغم هلن رومآمو

 هلتبمومع راوال سا . ردهدندودح ا رتننوآ سفنو

 كه واروء .ردناتساورب هلس رثک | رنالا و ثك.اوتف

 یحارج ناو بط رب «یسایمدافآ رب «یقونفلاراد رب
 باکم دد_ہتم .رکید و یتکم نامروا ر ٩ ينکم

 بتاکم ناتسنورپ رو كيلودق ۱۲ هلیس هی

 . دوجوم هّئادتا بناکم ۱۹۹۸ هدروک,ذم خیرات

 بووقوای.هدایز ند ۰۷ هدزوم كنلاها «بولوا

 ۰ یدرلبب قمزای
 تلایرتسوآ .هوارو« یرب ندان را ۱

 لئات هب هرادا تب راتخ عو 7 ؛یک یرارب له

 یناثوعبم سلجم رب بکر نداضعا ۱۰۰ « بولوا
 ا فاز ساجوب هک اردراو
 مسقنم هیاضف ۳۱ تکاع .ردیا باتا اضعا ۱
 یرهش ٩ رونلوا هرادا هنرلخاب یدنک « بولوا

 ی. هشنادتسا ةمكح ٩ هتشپ ندنکاحم ج .ردراو

 . ردراو ینانیتسا ةمکح رو
  ) Morbihan ۰فرانسه 

 2 9 0 ۱ ناهبروم
 ۵ لیخ دم «بواوا یوفرب طوب سەب یدالطا

 .ردعقاو هدیلامشضیع ۷۳۲۲۰ هللا ینرغ لوط
 هدناسل تلک یعسا .ردهرتمواک ۸ یکاو ۱۸ ینو
 ۹ ردکعد « زکد كحوک»

060, du Morbihan ( قلایا ) ۰ 

 E تالاا 7 ۱ ناهیروم
 e .رددودعم ندنسهطخ هاتر کسا «بولوا

 «هنلیو عم

 «هلبرلتلایا هرآول یغاشآ ندنفرط قرش بونج
 ا طیع رحم یغد ندنفرط یبونج برط
 میرم ۷۹۸ یبهیطس ةحاسم ۰ رددودح
 .ردنوکسم هلبا یلاها ۵46 4۷۰ «بولوا هرتهولک
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 ییتنریک كب و E ( هاو ى

 لب)و (اورق 5( هلبسهر زح همش و . ردهدنلح

 51 كنسيضارا . ر دوم هلايا 9 هد یر هطآ

peبولواترابع ندرارپ قاروچ تعار ز لب اقان » 
 ر ادعم یبخ ar ك 9 e كف اذهمم

 ینال و نانلو" ریبعل هردیس :Et زآ یو

 «بولوا هقوچ یهیلها تاناویح .ردقوچ ییارش
 «بولوا قوچ هدیرلیرآ .ردرومشم یغاب هداس _

 «رولب هلرلن دعم نوشروقو ریمد ..راقیج لاب یلیخ

 هنلاصا هراسو قیجو یثاط یاب ۰ یثاط یزاب

 بویلرا یرلنا كپ یمیانص .ردراو یهرتا داراب
 مسقنم هاضق < تلایا .ردزسررض یسهرح تراج

 - ردیواح یبهرتاد ۲:٩ و هیحا ۳۷ «پولوا

 قرش فلنهسنارف (۲,:». ۹ 0

i 1هژسوو هک « ردره رب 1 ۱  

 نایرج یرضوط هیر لاعث « هلناسن ندنرلغاط
 ندنحما یسنانو لب و ول «هراقاب « هد تنس ‹«كر هدیا 3

 . ریش راق ەنى رې هلزوم مبات هنغامرا نر «رورل ادمب ح

 یا «رتمولک ۱۱۸ «بولواهرتمولک ۱۰۰ یسارجم

 هنئافس ریس یا رتمولیک ۱۲ و هکمریدزون لاص "
 .ردلاص 7

 (Nour ۲۵۰ et Mosello) لز
 .هف رش تالایا تنهن ارف وم دوا

 هلب رلتلایا رمزوم مرغ «هدسوو ابو «بول وا نت ۱

 لاعشو "قره «هلدو دح غروبکولو هتاف الامش "

 هبنالآ یی هلیسهطخ هنرول یغد ندنتهج قرش
 over یبهیتس ةحاسم . رددودخ هلبیدودح

 .ردیشک 4۱۵۰ یسلاها و هرتم وایک میر

 لهضرام ییضارا .ردیرهش ( یسنا ) یزکم
 لوق ضعب ككنسهلسلس هژسوو « تولوا هو
 ( هلزوم) نربو یمسا هتلایا .رولوا دتع یراکاو

 هیسو نوناس «نودام « ( هتروم) بات کوا هلا
 هقرش ندب رغ هنروا هلا هدام و هلاعش ندب ونج

 (هلزوم) نالواعبات هنغامربا (نر) ی.هلج «قرهقآ

 ( راوالق ) هدنلامش یابتنم زکلاب .روایکود هنر

 یرغوط هی رغ بودنج ندیقرش لامت یرهب
 كتلاا هلهحو و .ردنک هنغامرا هزوم قرها

USER 

Ee رو مآ 

 .هطخ هئرول «بولوا هدنسهضوح نو. یوس نام | "
 اذو ردشمال را هللا هعننط دودح ر حد ندنس

 یرالوک چ وک .یدبا لخاد هنسهطخ هنروا ًامدق
 «4عاونتمتابوبح «بولوا تبنمیغار وط .ردقوچ هد
 «نلش «راعب .هتات هقشب ندنعاونا كراهویمو هزبس

 .ردراو یرلفاب و یلالوصح او 1 5

 «ص.م .ردقوچ یرلنامروا هدنرلتیج برغو قرش
 دم د! ؛یرلذاط یاب و انفارغوطعا «یلآ
 ر مساو . ردقوح هد یر هللا 4 بس هرادعم هایمو

 ولکنویام ۵ یونس «بولوا یلدعم یزوط ابق
 راس هللا نویفو ریغیص «تآ .رلیراقج زوط
 «بوا و" یر تب یییانص . .ردراو یسهبلها تاناویح

 «دغاک ۰ ماج رول هلی فلشیا ی داعم ی را هجعاشاب
 .ردقلهتم همراسو هبوب ءازجا «ایو «زب «هخوج

 تلابا . ردرومشم یرلشق كياو همریص كنيسنات |
 یهزاد ۵ هحان ٩ «بول وامقنم هباضق ٤

 - ردب واح

 ریودسلا ورم نب — ديف وا ) ۰

 ی وغل و 4 وح مهاشم | جدزم
 ؛پودبا ذخا ندلیلخ نب دجا .ردیلهرصب «بولوا
 رصع دی رف دل مع هله .ردندن راک رش كم ودس

 رب . یدبا هدنرزا یناثلن كل هیبرع تافل « بولوا
 باتک » یر روهشم لا «بول وا ینافینصت قوح

 بس قذح» < « یناعلا باتک» ۰ < ءاونالا

 دن تاب هفلخ نومأم

 اسی هدمب و هدورم تدم ر «بودیک هناسارخ
 ندنسشدن؟ یسال كارواو ؛ شا تماقا هدرو
 تاف و هدنخ رات ۱۹۰ ۰ یدا شلتا هداتتنا

 یا وش «بولوا یخد یراعشا لزوک . ردشغا

 : ردندهلج وا تب

 ۰ دەر اسو « شا رق

 هل عارا ام قح نیبلاب تعود

 یناریج و یلعا نم بئاصلابو

 هبنضا اقلع ىلرهدلا دكرتب ۸

 نارج وا ین هافطصا الا

 هاشم تناشمآ () ۱
 « بولوا نادنناسانش تک دوم

 یسهدیشک هلفورح هوصاب لدب هب هطقن و کرج كارغا

 (تسوچاسم ) هد ۱۷۹۱ .ودیدجوء تل وصاا

۱۸۰ 

 دو تا تن



 د 4

 شوط هدنرهش (نووتساراش) كنتروهچ
 5 ردشع | تافو هد ۱۸۷۲ و

ca «| (Murcie) ) 
 ۱ دت
 [. هللروس تەج ارض 4:- هدام ۱ 4

 ۱07966, ) سوفروم دوخا ۳
 دروم

 یرلناسنا«ق ور هنلوا مگ زییغوا تب هههکو یس هنر لای رو

 .انیا هنکیدریک هلکش ره نوجعا یعوموا هلبا لافغا
 هدسلا .رودبا تلالد اکو یخد یمسا . یدرارین

 ریوصت زی هبرادانق كرلکو رانرط یکعچ شاضشخرپ
 .یدراردیا

 یکح ندیا بکار ف همم ا سولروم

 اک ندو یرف اوت "هل اش «بولوا ندرلتم

 ندنتمج یونح برغ «هلیتکاع وقیکیو هلیس اضق

 هلو یخد ًاترشو ندنفر قرش بونج «وروغ
 ¥oYo ییطس هجن اکسس .رددودح هل راتموکح

 « بولوا هرتموایک میر

 كکو

 ه دنس هبل اش دودح <« بونلو هدنرزوا یس الا

 یناکرب (تانافو و ) نالوا یعافترا هرتم ۷۰

 ك هقبسکم . دیس هبیصق ( هقاوانر وق )

 نازعم « بولوا درطمو لدم یساو ه . رونلو

 نزایو «رنبا ههجرد ۱٩ تاب نشیق هرارلا

SINS۳ یشیق هلبا زا قد ؛ زامقیچ یراقو  

 کش : ینالوصحم .ردراو قرف زآ كي هدنس

 «لوصح رب هیاشم هبهیلوصاف «رصم «هوبق «یشماق
 تالوصح صوصخم هارراو نویل «لاقترو «زوم

 ؛رونک «قوماپ « ماسیس 1 .ردنرابم ندهعوذت»

 .ردراو یدادعتسا هد هکمر دشت اوب توا

 تاناویح .ردشل ری دشیس یخد رلغاب هدنرلف رط شعب

 کام یطخ لون ریمد رب .ردهجقوچ هدیبهیلها

 «بواوا مسقنم هباضق ه تموکح .رودبا قش
 . ردب واح ی هبحأت 1۷

 هسنلاو هلهنایسا ( 11070۱12 ) هر

 هدنتلایا ( نراتساف ) دی ها
 ی افا اش مزا ۰۰ تنراتسو

 .هشرباف زو هخوجو یسلاها ۷۱۹۰ «بولوا هبصق

 .ردراو یر

(Mor phe 05 2۱ وش واهد ها و ربط اسا  

More lus (كلام هق سکم )  | 

 | هلا لاها ۰

 | نالوا عماج یبیلاها ۸۰۰6 یزکسم ردن وکعس

39 

۱ 

۱ 

a O NG 

3 ۵ 

 )  » ) ۱۵۴۱۵۱۸هرتسنیف تي سل ارف

 .لامشمرتمولیک 7 كريهکو هدنتلابا
 «بولوا و هبصق ر ی رک اضق 4

  ۱۷ ۰«یسهشراف نونو رب كوب «ییلاها

 او با امو مرغ ترا ۲
E تان هقبسکم ) Morelia ( ۳۳ 

  rrکج (ناف "] وشیم) ندنس هیطسو

 | هلروم
 او هدن سرق رش

 الروم

 ۱۹۰ كلوقبسکم « بولوا رهش رب یزکص كنتم
 ییاها ۲ ۰۰ هو عقاو هدنسال امت برغ هرتمولیک |

 نادیم ددعتم «یرلقاقوس زبعو نزوک . ردعماج |

 یراپارس شمب هلیماسیلک عاعم رب و یر و
 .ردراو

 تالاع یر ( ۱۱۵۲۵۵۵ ) ۱

 شغا روهظ یی هدنسهمقج | لوم دوم
 دالیم بوک ولو «بولوا

 ندلمارسا ی ماکح لوا هک ۱۰۰. .نداضشیف

 هرکص لدنامز ردق وو شلزاب هدننامز تنایتدص
 . رارد هبات هنماکحا تثباتکر شالو هداقمآ

 ارجا هدیزاح ءام» هدنروصو هدشر نس یزتاو

 لتارسا ین كنس هبلصا *یلاها اضمآ . راردیا

 ددععت هدن رلنب . رارد دقتعم هن رلقدلوا ندندبرذ

 یدجوم كيهذم و .ردرلشغا زوج یجاوزا
 هدنتموکح ( تومرو) تنهعمتحم كلام هد۱۸۰ ۵

 ؟ردیر هدنعسا ( تیما فزوح ) نالوا شنوط
 هتتکلم (یروسیم) هپاتیت ا ادیب هد۱۸۲۰و

 شقسیآ كا سيس اتر ٣ر هجر هدا وز تو هد

  هعزانم نالوا مقا و هلس اما به اذم راس «هدهسیا

 «قرهناوا جارخا نداروا هد۱۸۳۸ «هنرزوا یر

 (وووا ) هدارواو « لاقتنا هنترویج (۲ونولبا)
 هداروا نکل .یدرلشعا سیسأت هبصقرب یی هلیسا
 موفص هد۱۸ 46 « بودبا روهظ رلهعزانم یخد

 ندنف رط یلاها ناک هنا ماريه یردارب هللا تیعا
 هداوناریس هللا رلغاط یلایق رانومروم ۰ هلذفل وا لتف
 (هاتوا) و هدنونج كلوك لزوط هدنسهرآ
 (ترزد) «بودیک هرارب یلاخ یهدنلاعش تكناوک

 نوتلآ هینروفیلاق .ردرلشما سیسأت رجب هلیمسا
 لو تباروا «ر و هزکنص ندنفشک نبرلن دعم

 «بوالشاب هنارم بسک ق باچ كب ۰هلغفل و هدنرزوا

 تعاج رب بات هبهذم رب



 تلایا ۳1 هرادرب هجربآ هلیسا ( ءاتوا) هد ۰

 كلام رانومروم هد۱۸۵۸ ۰ ردشقل وا ذاقا
 «بوشیقل اق هفماعاط ینیس هب کس تشاوکمت هعمتع

 قوس رکسع ۰ هدهسرادنل و هدنساوعد لالقتسا

 .ردرلشما تعواطم ضرع هراع الب «هش رزوا ر

 «هلیسیسر رارقرب كنتموكح هعمتحم كلام 3۱۸۸۲ __

 شعب عبات هنبهذم نومروم ید هدهةراهاد و
 .روینلو دارفا

 ) Sierra - Morena ) ارس ۱ ۰ ۱
 نوزوا هدنتهح بونج کیابنایسا ۱ و

 یلحاوس زیکد قآ « بولوا لابج «لسلس رب
 ایسولادنآ كد هنسپونج مسق دزیک:رو ندنرق

 ندیلاعت قرش هدنرل هرآ رودامرتسا و هلمتسق هلی

 هرص كټ ر .رولوا دتع یضوط هیونح برع

 ندلابج قوچ رب ندیا بیقمل یربرب « بویلوا _
 ك ( هرانلا هد ورس ) نالوا کو كا . ر دیک ع

 ۰( ضارقلا ارس ) .ردراو یعاشرا هرتم ۲

 عفت كلا ید ( ندعلا اربس ) و (هوردام اريس)

 یرضوط هبونجو لاش یرللوفو كتا .ردندنرارب
 یرازاذوس« قوجرب -رولوا دتع ردق هراقازرا یلیخ
 ندنف رطیطخ لویریمد جاقرب «بولوا یرارب قصابو

 هنایدآ وغ راوص با ندنر زا یامش . .رونلوا عطق

 هدیراننا ندنسهلام ییونجو ( ها یداو یعی)

 هنغامرا (ربکلا یداولا ىنعي) روکاا داوف
 هدنسهرآ كنداو یا و لابح لا «بولکود

 کا «هدهسیا لکد قوح یرلنامروا .رولوا دتم 1

 . ردروتسم هلراع رم لزوک و راقلیلاج یرلغاط

 ا هننراتهح طسو و لامش تاب هنایسا هدیءاوه

 خب

۱۹4 

 ی 0013 اسب بها وی ب

 ناب

 هیعلشاب یرل امروا .دینالپوط هرغاع و یرلیروس
 یراهثا راسو قادو شید «نکروک «ماچ «هشیم "

 ندقازوا هدیرارب کا تانهلساس «بولوا یواح
 نالوا كعد « غاط هرق » هبلسلسو نار وک هایس

 کز دلار هدنکاکسکو هرتمرب ناربدنازق یمسا و

 . ریا وط ندقازوا یسهشار

(Morvan)هدنرلطسو تب هسن ارف  

 یرلهضوح (هرآول) هلبا (هنیس) ا
 شا ندنراکا یامث «بولوا غاط رب دنن هز 1

 ناوروم

CY 

 هرتاکنا دفا عنم جاوزا ددعت هش رب دنک

 : نویق یلتیلک ندفرط ره نیشیق «ندنخیدلوا عالم

 ر و م

 لیکشت ین رېن( هنوب ) عبات هنغامربا (هنیس) یرلباچ
 هسیا یسهراج هایم نبا ندنراکتا یونج .راردیا
 كنلع ككوب كا . رولیکود هنغامربا ( هرآول)

 قوچیرلنامروا .ردراو ۍعافترا هرتم ٩۰۲ یت آ
 "الماک ر وکو نودوا نانلوا فرص هدسراپ «بولوا

 . ری ر دنیا هلیسهطساو هنوسو هوو « ریلیسک ی دغاط و
 نانو ( 110۲۵0

 هبشرپ ردنا

Peloponè:se ) ا 

 شا ییدییونج مق ۳
 (هتنروق ) ندنسهشوک قرش لاعش «بولوا هریزج

 .ردط و سم هنتهج هرق ی راکدید یلیم ور كن و هلیخ زرب
 نوزوا ناند یزفروک ( هتنروق ) ندنتهج لامش

 هدنلخدم یو < بولب رآ ندنان ۶ سفن هلزف روکرب

 ( سارتاپ ) ی نرم لاعش تلهروم یی

 یرازفروک ( هنیکا) هدهدنسهشوک قرش لامشو

 روینلو
 هبش ترد دتع یفوط ه«قرش بونج « بول
 سوارا ۶ هاب وان هدنراهرآ كرلن و یسهریزح

 .ردراو یزفروک چوا هلرلع-ا یرازفروک اینیسمو
 هب داقرآ « بولوا هجرعقم یخد یسغ لحاس

 ضرع ۲۸۳۲۰ هللا ۳۱۳۲۰۰ .ردیواح ینزفروک

 . هرآ قرش لوظ ۲۱۳۱۰۲ هلا ۱۸۳۵۵" و یلامش
 ۲۲ ۲۰۱ یسهیعطس ٌهحاسم «بولوا دم :هدنرا
 . ردیشک ۷۳ ۱۸۹ یسیلاها و هرتمولیک عبم

 - وا kS هخب ر یسهر زج هبش هروم .

 زود « بولوا قاغاط هرزوا تیمو یسضارا

 هدیلا .ردترابع ندرلبداو شمب قحا یرارب
 اینیسم « ایداقرآ « هدیلوغرآ عم ایتروق < ات

 هبناقع *هرادا . ردیقنم هاا ۵ هلبرلعا هننوخ الو

 نانلو هدنطسو یز؟سم «بولوا تلایا رب هدننامز

 فی«باثع تكود
 لها هلرلتروهچ هونج و كيدنو هروم هدنروهظ
 مقنم_ هدننیب یراکاکب تنرف ماطر هلاق ندییلص

 . یدیا یسهبصق (هعاویرط)

 هنعف هدننامز یلا ناخ دارم ناطلس < بولوا

 هدنرود یلأث ناخ دم ناطاس حتفلاواو ؛شفلوا ادب

 ًاررکم یروهچ كيدنو هدعب «بوتلوا لاکا يعف
 صالع | ن تفسیا ی خا طبض ین راتهح ضءب

 ِد یدفغلوا

 1 . هلروم تعحارص هذسهدام

 تی هبج وقسا ( 110۲1۵1 ,:۲۲۵۲۵ ۲ )
 « فولوا هطخ رب هدنتهج لامش یدوم

 « نانو » نوا تالیصفت هدایز ]



LLی ۴  

 ر و م

 . ردمقتم هدننیب تلایا شب ترد « هدلاح ییدعش

 كرءرق هدنسیقرش لحاس تنهطخو یصاخ یروم

 4۰ یو « بولوا جلخ رب كوب شمريك هنجا
 « بولوا هرتم واک ۰ هدنلخ دم کاو هرتمولیک

 هلیصنم كنغامرا ( سن ) ۰ هلغمشالراط هکدتک
 ماص هتئافس ریس قامرا روک ذم . رولوا یهتنم

 هنجلخ ( ینرامورق ) یهدیرغ لحاس «یک یفیدلوا
 هلا لودج ر نص یحد هلرهن قانوق نابکود

 نوتب هدنسهرآ جلخ یبا و « لدنکیدتسا طالتخا

 . ردشلچآ یرح قیرطر ردیا قش یههجوقسا

Murray ( ) كلا تب هیلارتسوآ 

 و ۰ * تولوا عامر ا دوم ۱ یروم

 -روم) عقاو هدنسیفرش بونج یاهننم كنەروکذم
 هدعب و هلاعش ادتبا « هلناهءن ندنغاط ( هجتار غنو

 هلا هروتقو و « قرهفآ یرغوط هب یلاعش بی

 «قرءرآ ییدودح كنار سلاو یبونج یی
 ات ندغاص تباجو رلباچ قوج رب ندلوصو غاص

 كون اهد قوج نالنتسدنکو نلک نددنالش وق

 یونج «هرکص ندقدلآ ینرهن ( غنیلراد) نالوا

 هیبونج برف ۰ هلبا لوخد هنیرجم هیلارتسوآ
 هنیوق ( رتنوقنار ) «كرهنود یرغولع هیونچ هدعبو
 .وق « بولوا هرتمولیک ۱۷۹۰ یسارم . رولیکود
 یهرتم ۸۰ تیاهنو 1۰ یلشینک هدنسوم قلقار
 ینارطا بوشاط هلئدش هدنناضیف «هدهسزعا زواج

 یسهضوح ریارب هلبرهت غنیلراد .راصاب
 هدنجما هدننامز یلاضیف .ردهدنتعسو هرتمولیکب ص

 «ندنفیدلوا توچ یرلج ابمالوط «هدهسرلشیا رارولاو
 هدنسهضوح یرلعب ات هلیسب دنک ريلکح تجز زا رب

 .راراب هکمرو وص هنیربروس نویق یلتیلک نانلو

 1۲20۳ ::6,) س وہ روام دوخاب
 -ارعاقرش امور Mauritius) ۱ چ تگم

 (سوسییارآ ) تاایقودایق هد ۵ ۳۹ «بولوا ندنراروط

 یداماد كاربر کیر وط اربع او شو ام هدنس هبصق

 لاربا«بولواروط اریع اه دنخرات ۰۸۲ .یدبا شلوا

 «شغرونوا هتموکح *یادنص یورسخ یمنکیا یهاش
 هلراراوآ و «مدراپ هرلنایلاتا یشراق هرادرابمولو
 هنسی دن هدنخرات ۰۲ .یدشعا هرام یخد

 رسا و بولذم ندنفرط ( ساقوف ) ندبا نایصع

۱ 

 دآرلز ون هلرارحامم لابوروآ یسلاها “ردا ۱

 هلبتفص هلو ندندافحا و دالو ششوط هدتکلع ۱

 دوم
 لتق ربارب هلیلغوا یلآ ؛بولوا
 . ردراو نیت ر هدنقح

 مانتو ( 10 ۱1۵0۴:0» ) یسهطآ

 E هسنارف » هلرکید ۱ سلردوم
 ۳ اس راتتفادم هدیدنهب طیع رع
 هدنسیلاعث قرش كنسهریزج لو تنسو هدنرافیچآ
 ۱۹۳۵۹ «بولوا هطآرب كجوس مبات ههرتاکنا
 0۵۳۳۰ هللا ۵ ه؟و یلونج ضرع ۲۰۳۳۱۲۲۰ هللا

 یبهیعتس ةحاسم .رولوا دنع هدنرلهرآ قرش لوط
 لاها ۳۰۸ ۰۰۰ «بولوا هرتمولیک عب رص 6

 . عقاو هدنسیبف لحاس یزکم . ردنوکسم هللا
 ` ۔وا یتاغاط یسیضارا ۰ ردیسهلکسا ( بول ترو )

 هلبا رب هدنعافترا هرتم ۵۰۰ یرلهټروا « بول
 O ۸۲۰ هدیرافاطو < ردا لدشت

 . هدنرسوم روما « بولوا قوچ یهراج هایم
 . هدنسوم قلقاروق یغرچ كنبرابنا ناقآ ېک لیس
 لیتنیک تب لحاوس ۰ رک هنلاح رهرد وروق
 قوج رلابقو رلغیص هدنراکوا ۰ هدهسیا یلیتنقیج

 | یغاریوط .ردیلهرطاخ هدنقح لئافس ریس « بولوا
 هدنسوم قافاروق هله «بولوا لدتع«یساوهو تبنم

 یعومزاب نالوا فداصم هزعشیقمزب .ردفیطا كب

 ترارح هدعسوموا ۰ هلذلوا یخدیمسومروماب هسیا
 جا «هدهسرر,دشال رغآ زا رب هدلحاس یاوهتوطرو

 نازم هلی هدلحاس . ردفیطا اوه هن هدرلفرط

 لوصحم یجنر لا ELS ۳۳ هرارملا

 رر «بولوا یثماق لکم یلورت رادم كەر زجو

 | «رو «تیویچ «قوماپ «جغرب ؛رصم «یادنب رادقم
 ۱ ههراح هتطنم .رولوا لصاح یخد هرئاسو نیچراد

 -رویشبن یرثکا هددلرلهوبم صوصخم هایوروآ و

 یخد راتو «بولوا زا یسهیشحوو هبلها تاناویح
 یرلنامروا .ردشفلوا لاخدا ندنفرط ریلاپوروآ

 یسیلبخ رب نوععرز یعماق رکش «نکیا قوج ك

 بجوم یتسلازآ دلرارومناب هدهطآ «بونلوا فالتا

۲ 
 ۱ .برحنف .ردشفل وا

 فلتخم نانالب وط ندنلحاوس اق رفآ و ندنیحو دنه

 نالوا یناقلم تب ہربزج .ردبکرم ندرلمدآ سنا
 اار اقارپ شب رکید
 | ندنسر دلرک هعلشاب «بولوا برق هغنارف نویلم



E:زوم  
 ۱۸۱ ٤ «بولوا كیهسنارف امدقم هر زج .ردئرا

 .ردشمک هبهرتاکزا و 1

 اشم هرتلکاا ( 08 ۱

 7 اه ۱ لوس وو

 ۰ AR eslVAY > بولوا ندنرارنو

 «بولب ردن وکه نيچ RA ردشنا تافو هدر ۸۷ مو

 ناسل یلاروو لیجا و ؛ ؛ شع رکوا بهجت
 "و یفرص كەچ «یک ی یدتنا هجرت هروک ذم

 «4-جزلکنا ندهعیجو ینیتفل لمکمرپ رب هرزوا ج

 .ردشعا بیترت یناتک تغلرب ههعدچ ندهجزاکناو

Muzakiaكا ك_ةلدۋانرا (  

 كنهن ولوآ ا ر |هکاذوم
 ندنجما تناصبلا هلا (هسوو) نالوا صنم هدنلاعش

 هدنسهرآ یرلارج یرلفامرا (یموقشا) ندا نایرح
 ردق ه ی را لیخ ندنلعاس یزکد قیایردآ

 ۔ولیک ۰ یو هیونج ندلاعت هدلحاس .رولوا دتع

 هب یرجما ندلحاس هدنرلطسو « بولوا ردق هرتم

 بونج و لاعث«هدهسیا برق اکوا یخد کا ییفوط

 هلحاس یرلاکتا غاط :قرهخالراط هکذ تک هدر

 (لوود) هقشب ندرهن کیا روک ذم . ردیا برق

 (نامس) ندبا لصحت ندنسهشآرب ك ( نوسوا ) هللا
 یلجابمالوط تب ندنسهنروا كنهووا ید یغامریا

 یداعسو نار «یداب تاک ازوم .راقآ هلایرجرب _
 صوص اىلعو قامریاجواو نانلو هدلاح كج لس هلوا 1

 .اطعو تیارخ بس هدلاح ییدعش (ناعس) روکانم

 یءووایرلوص «هدننیدشاط نیشیف هکنوچ ؛ردیتل

 نزاو «رایوق هنلاح لوک ینرافرط ثکا «بوصاپ
 مطرب نالوا یمبنم هقبص «بودیا نفت رلوص وا
 نالاق هدننلآ وص هلجو و ..رک هلا تل
 عارز ندنفل رفا كاوه «هقفب ندکدمهنل ترا رل

 ؛ رلرویم هيل شيا ید یت رلفرط رب وا «بویمهنایط
 هدلاح رب لیفس و لش تب ییلاها ندرس وو

 لاطب یمظعا مسق 2 كنیضارا ازوک وا و : روینلوم
 تباث یخد كر ادءام ندنو . روروط

 ی رلکدتا لیکشت كرلموف ییدکود « بویلوآ

 ید یصنم . رویشیکد هنس ره «هروک هرادس "

 .ردهدنلاح قاقات دودسم هاراموت نمی هل ۶ 8
 یادي هدهحرد یعکیاو رصعه هیعلشاب هدلاح یی دعش 1

 راسو قوماپ «جرب «هدهسرویلیکا تابوبح رئاسو ۱

 ز و م 34

 رک ا ۰ ردراو یدادمتسا هکمر دشیتب تالوصحم

 یخارا «قر هناوا دیدح هلرادس یغات دلر وکم رېن

 نوجا یضارا قس «رارب هلا نیم ندهایم نابفط
 رب یک ازوم «هسلوا قجللحآ یخد رللودح
 ینغآ باس .ردقو همش هدنفج هلوا رصم كحوک

 ۍځد هئافس ریس و ههحرد رب «هسنلوا ریهطت

 3 زالو ماه یا تسک تحال

 «بونلوب رهت قفوا شمب هدنرلرپ قازوا ندلحاسو
 یرلکتا غاط یکهدنرارانک ك ب هووا ك رکو رلتوم كرک

 - نمو هرم راجا راسو یرلجافآ نوتبزو رلغاب
 كارکو هدنرتک ا كرهت و رک .ردروتسم هلناعور

 - ردراو یغد رلنامروا هدنرلتهج ضمب كهروا
 هلغوطو « ندنفیدلوا رثا ندشاط هدهووا نوت

 لاما «ندنکی دا تمه هسیک هنلاعا و

 -راردنا ناکسا هدرلهبلق ی رلق دیای ندشماقو ندزاس

 فورعم یخد هلع" ( قاروط هرق ) قج لامڈ

 هووا و .ردهداز اهد یرلنامروا كڼاروا «بولوا

 «یضارا یت لآ لکشتم ندرلفار وط یراکهکود كر اپا
 ردیا طالتخا هلزیکد یلحاوس ۰ هلغاوا ندهدیدج

 يص لزوط شارپ هلبراید موق هبا ندزکدو
 (هساوارق) کوس كا كرالوک و . ردترابع ندرللوک

 ( فورت ( یخد هدلخاد هقشب ندرلن و . رد

 هدکازوم .ردراو لوک کیا هلبرلتسا (سوروم) و
 «بوشیتم یخد دیکیب سنج رب یلتوق نکل كچوک

 ( هلال ) یسیلاها .ردراو یریروس- هلکرخ یلیخ
 رب .راردرومدم ه4ةلزالیخ و كالبن بوللوا رییمت

 یقاطرو مالسا یماط

 قسماسوم 0 ۱

 Mozanıbique و ًللموحاه-) ]

 مدت قرش

 را

 قسازوم

 هدنسیقرش لحاس كني ونتج یاشرفا (۵

 هنتلود زیکرو هدندشر اق ك راةسغادمو

EAE, 
 Aa ندشور ( وداغلد )

 دتع و (وغالد) لاک هدسونح ضرع

 سارح (توود) یس هلام دودح .رولوا
 تے ۳۳ اکا ك دهناوک ( هقس اغن ات ) «بودیا

 - رددودح هلبسیضارا قیکاح رابکت ز ینیدلآ هنس هاج
 ( ولوز ) ه دام برق 2۳ هسا هدنتهح بوذح

 « پولوا درد هل کام ( هقنولامآ) ندنکلام

 و « بولوا IN كوب عات

 واو ۵ بس ونجح

 بقل ی



 °۷ ز و م

 ھا ي ن ت: ر وزا دا یب

 ز و م

 ندعم تیآیذ و هکوبلاح ؛راردلوفشم هلی-ی رم | یلیخ رب «كرانود یرغوط هلامث دودح هدمب
 ناد « ی روھ اق رفآ لوا « 4 هدهفاسم

 یراقوب نداروا . رددودحم هللا هلةت-سم تموگح

 هدنسامدا تحت كرازکروم اب و كرازباکزا ابف

  *یضارا نایلوا عبا هنیذوفن تب هسکدتنبقح بولوا
 وا یی ضوط اهدو «رددود هللا هطویضم ريغ

 ط . ردلکد نیعم یدزدح ندتهح

VATE >بونلوا رانتفا هرتمولیک عب  » 

 تردچوا ۰هدهسپا لکد مولعم یرادقم نیا اهآ

 . روپنلرا نیمخت هدنرلهدار كيب زوي
 هلیل-او-س زکااب « بولوا لوه زونه یلاوحا

 .ردمولعم ردق ههجر درب یمارج كغامرا (زماز)

 كن بیضارا

 | دوجوم یخد .دنعح یدداو در هک ذم راهم اذهعم

 تلناقرفآ .ردراو رلفالتخا لوس هدننب راهطیرخ

 كني ونج یاقرفآ بولوا ندنراتامرا كوب كلا

 (زماز) روک ذم ندیا عج یسهراج هایم رثک |
 ۱ هلاد ر كوس « هلا قش ندنس هرو یقیعازوم

 هدنتفارطا ین ونج ضیع ۱۸۳ رەنا لکشت

 )وہ ) هدنبرقیمهیونج دودح .رولیکود هزکد
 یرلقامریا (امووور ) یغد هدنسهیلاع دودحو

 قوجر هدهجرد یصکیا هدنرءرآ كر و .رویقآ
 .ردمولعم یرلبصنم زکآاب كنبرثکا «بونلو رانا

 رب عساو یمسم هلیعسا ( هقساغتات ) هدنسل امش مق

 .ارا -رویناو یلوک (اوربش) هدنمونج تبول و لوک

 راو یرهووا و یرلغاط «بولوا یهضرام ی-یض

 هراح هقطنم . ردشمامهناوا نیت هلیقال «هدهسیا

 | مز«بولوا قاعص میطلاب یساوه «هلنغا و هدناخاد

 ندناسه «بوک هلقلقاروق ی زاب نالوافداصت«هزمشیق
 یءاوه دروس یعسوم روا ردق هلوا ن رفت

 « هد هسیآ تبنم كب یسضارا .ردهخو هد رايا

 بولآ هلیسولوط رلیک ندتکاع ًابداقم هنس زویشپ
 «رار هلفعلازآ یرادقم كنسبل اھا ارسا نایرووک

 ««شلزا ملام اوه LS رجاهم نداب وروآ

 ۱ شم هعشود یخد هنیلا تاو کک ر ردتقم هرامعاو

 .روینلوایهدافتسا ندنرارب یلزج كب «ندنفیدلوا

 «قوماپ «یراد 2 “غر الودع هحاشاب

 ضعب راراپ هنجارخا غاب و تب وچ «هوهق ؛«نولوټ
 .زکترو .ردترابع ندهرئاسو هیبط تاتا هلنابوبح

 نوتلآ زکلاپ « بویمرو تیما هتعارز ریل

 برعلا نیب و مقاو هدنب وج كنسارج زبماز یغد
 . ۰ هلافس لالوا روم« هک د ( بهذلا ةلاغس )

 ۔ردنبآ كرالبس زکآاب «نکیا یارک هدنسهطخ

 .راردهدکعا تعانق هلا لو هدرلمون یراکد

 « هدهساا راو یخد یرلن دعم روک و رمد ؛ قاب ۱

 نانلوا رکذ یلاجارخا .رویغا وا جارخا یرب جه ۱ ىس هبع هدحاسم س هر |

 «یید لف «یزون نوتلآ هل هيضرا تالوم

 « غمط «هتسارک «قسو نالبق «یزرنو نادکر ک

 ندهراسو زوط «یعولاب «لاب « هلج رک «قوچژاق
 هالحاوس هل هیحنزماوقا فلتخم یدیلاها .ردنرابع
 لزیکرو «یدنه «بیع ناناوت هدراهبصقو رهشو

 دلوتمندنجاودزا هلرلبلرب كرلن و هلرارج اهم رتا-و

 رلبیع لوا ندرلیلزیکتروب ۰ ردبکرم ندرازاء
 یالسا نید «بودیا سیسأت رارع* هدراروا
 ییلاها ندقم لا « ندنرلفدلوا شا رشن یخد

 لارف زکترو مر دک رغم رلیکدرلفرط چاو ناسم

 هدننسهرادا تحب كنلاو رب بوصنم ندنف رط

 هلن رومأم هلامو هیکام هدا كيوب «بولوا

 :ردراو هزادا ساح رب بکر ندهرکسع ءاما

 هلا هد سلم نالوا کرم ندننایعا كنيااها
 ٩ تکاع ءردبا هزاشتسا هدنکیدتدیا لاو ید

 .ردیرهش قیبمازوم یزکرم «بولوا مسقنم هتلابا
Moza mbi ( ۱ OT ) ئاق رف 

 دو دا لحاس كن ونج قیپماروم
ANAM ہللا یبونج ضرع AOE 

 سوم هدنرزوا كلەطآ كجوكر هدیقرث لوط
 هلک ساو هبصق 3 ئرک ك:کام ناہلافنآ

 لزوک «ینایل مالغاص «ییلاها ۸۰۰۰ «بولوا
 كلشیا «یسهبریم هیننا كور «یناماکعسا «یسهرظنم |

 دشدمآ هرفرط جاو ییشراپو رازاب «ینراجت
 تبع رب هدهیصت و .ردراو یرلناوراک ردنا
 رب هلبناونع ءا رفآ قرش» و ؛ردراو هبفارغج
 رپ هلیرطخ فارفلت رعأا تحت .روسنلوا رشن هتف
 . ردط وب م هنورپ ديما ندفرطر و هئدع ندف رط
 گن هرتاکنا هلیتکرش ( مترام یرژاسم ) تل هسنارف
 .اروششیارولا و هدیروص ناعم هب هلکسا وب قکرشرب

 یدوتساو) ءدنرلادنبا یدالیم نرق یبتل نوا
ORI (e 



 مافتنم تك لب رف مامارب هدنوسا مهارا ناطلس ۳

 امر راج روا هدمب «بولو هدنتا | یهوکح

 قکام "الوضف :بوروشود یموکح و لاا
 . ردرلشعا طظ

 ٠ هنغامرا نر ٥ GH ) | هزوم

 تنهسنارف «بولوا رهن رب كوب 1
 «؛هلنامن ندنرلغاط هدسوو و هدنتلاا ( دو

 ه«قرشلاعش تامنو هب ض لامع هدم «هلاعث ادا
E:د ینتلایا ( لزوم مع هنروم) «قرهق ۲ یروط  
Ê( نودام ) ندل هم و ( هروم) ندغاع “هلا 2 قش  

 هسنارف «هرکص ندقدلآ ین ره اهدا
 «ررک هدتلابا هنرول ی همنالآ هدر هک, یندودح

 ندغاص هداروا «رورلاب ندنجما یریش ( )و
 ین رارپن ( هنروا) ندل وص هدیغاشآ اهدو ( هبس)

 هدهناسم یلیخ ر « بوقمح ندهرول تاچ .رلآ

 ندق درآ یندودح هنالآ هلتموکح غروبعک ول

 ناک ندلاعش گر ءدیا تیقعل یدودح هن “هرکس

 «كر هود یرغوط هق رش بیش رب هللا ( هروس)

 یش دا وا مساو لیخ و ؛رریک هنتلایا نر تیهیسورب

 ندغاص .هلنایرج هدارح رب یلحابمالوام كب «هدلاح

(ES) :كاو سوا « رزما اس «لک ندلوص و  

 (نیر) هدنکوا یرهش ( جاب وق ) دخالادعب ینرلباچ
 هدنلوط هرټهولک ۵۱ 4 یسارج .رولکود هنغامرا

NANIدن سو هرتم ولیک مب ص  E 

۹ 
$ 

 یهضوحو
 هدنرانامز قافاروق كب زکااب و ۲ هده نا

Aکود وس کک  

 هدنسدب غب ونح ك هماع رق هدسل دنا هد
 N ۱ رودوم

 .ردروطسم هدنادلباا محم یتیدلوا هبحات

 م تردا ق ق 8 2 | نوزوم 7 نر هک ترا شا 7

 یلدنق رعس ( فیرش ریم Ko ىر
 یدب رف كن رصع یغد هدهیضای ر مولع «بولوا
 : دا تاب وش .یدیا

 دناب هزاوآ دنک ار ابص هچنغ تقلا

 ار ہاک ۲ لد ع “هره ش دنکنم

 ناتسدنه ( از مارهجار ) یسینکیا ڪپ
 یغیدلوا ن دنتافاضم دابآ ےظع «بولوا ندنراتسربتب

VA 

 | یاد سیر كکذج تباهم باون یردب «هدلاح

 زوم

 مظع ‹كر ,دیا بتا عطف ید ینینانک « هلذل وا

 ندنف رط اا٠ 2 كدابا م یدبشل دا ىظف اع داآ

 « هلکا تام هدعهواقم هدنسهرصاح

 ندنفرط ءاخااح نازحاه محاقبا و « هتل وا حف هاو

 هاحلاو هلاراشم و دنا وا شیخ

 ندسبم ییهچرت باص <« « هعل وا E هرازباکزا

 یدیما ندنایح نوزومو ؛شعآ هب ءص «هلارخا

 هد ۱۷ ۰

 هنیبلا « هدهسبا شقسیا وص قادراب ر « هروسک

 ةهادب ؛قروتآ هرب یغادراب ندزمجما «هدنرکدرو
 روت قا وش

E E 
 دناع ورنآ ارت هکوش كاځخ بآ یا

PEو  
 .ردراو یاد برم «بولوا

 لدنرل:-ر ت ناتسدنه هن یسعچوا-

 «بولوا ندنسارما كومایفصآ اوت یسلاو نکدو

IS کاش 

 هماق رکن ینطصم ندننافاضم دابآ ردیح هد ۷۹

 هد «راح یکی تبا هلرازباکاا « نکیا یظفام كنس
 :ردکنوا ٹی وش .ردشفلوا لق

RE RES 
 تشاد هاچرد قسو شلایخزا نایرک مچ

 نادنس هبصذ (روک ان ) كاتس دنه یسک درد س

 هیروک ان دلا دیج جش یسن *لسل- «بولوا

 یلعخ .رولوا یهتنم
 :ردکت وا تدب

 راهم كنر كنر یاهلکز دودا هچاي
 ۲ وک ي رل وابب تسی وچ رارقەل رحم اراد وان <

 وش .یدا راو یخد ۳

La Meu 6)عات هنغام را نر (  

 ین« یا یو اه دو ره كو ر ااه ك هد وم

 فی هنارف ؛بواوا قامرا 7ٍ روشیر اف لر هدنب رق

 یرغوط ها مش 0 هلان هدنتل ایا ( هرام یراقو )

 یس هش ۲ یلرغ كابا هژدوو ؛كر هديا نا رج

 ه ی رغ ل امت « هلبا قش هنيو قلاا نالوا یانمهو

 هداروا و ؛ررک هشلاا ( هندرآ ) ۰ گر هدیا لمم

 یرهش (نادس) «هللا ذخا ین رهن (سدہد) ندغاص

 یرغوام هلام” هدمب و هرغ « رورلا دعب ندنجا
 ینرپ (1ومس) ناك ندهقیمب ندغاص هنو ورود

 « در هود هلامش هن هدمبو هرغ ES هللا ذخا



 ز و م

 .رربک هنغار وط هقبطا تیاچ

 ینره (هسا) HA هلبا هظفام ینتماقتسا نالوا

 ندلوص «هعارا لصاو هننرهش ( روبان ) «دخالادمب
 هنتماقتسا كوب «هلبا ذخا یر ( ءرماس ) ناک

 (هژل )و ؛ رود یرغوط هقرث «قرهلوا مبات
 بک ندلوف یکیا ندغاص «هملرا لصاو هنیرهش
 هلام «بولآ ېب ( هردو ) هل ( هنررا ) نالوا
 هنتلایا (غرهل ) ) كاک دف هدر زا رو ؛رود یرغوط

 ؛ هرکص TIE ( تگرتسام) «بوریک
 ید و دح ۳۹ | یرغربیآ هقیعب لا كيف

  Eدودح هللا لوخد هک هب هدب و |

CNY 

 یرغوط هل مث هد هةي ۱

 | یضوط هرغ تیاهنو ؛ردیانایرج هدنب رق یس فرش
 هلیاوف هونج كلا كنب ر E لیخ ر «بوود

 رود ) ؛بوشار, هاکن وب هدعی و ؛ راقآ ًابزاوتم

 نیس ندارواو ؛ردیا رک قلرک (تخرد

 ر نوزوا كب و شینک هلیمسا (پیدش دنالوه )

 هد یم رب و ؛رینازوا ردق هزکد هدنروص جاخ

 رقسا ناک نداق و لرلوق رکید كنغامربا نر
 زللوفو هرلودح قونج زع . ربا .طالتخا هلیصلخ
 هدنتشءرا رب هارد تکتا صاف بیل رآ

 .شیراف هنب زوص مسقنم هب همش و لوق كرو

 ٤۹۲ «بولوا هدنفلن وزوا هرتمولک ٩ ۲۰ یسارجم
 «هد«ة لب کا هرتم ول ک ٩ : ؛هدهسنارف یک هرتمولبک

 یس هە ضط وح NEA هد کل هرتمول.ڪ ۲۳۹

  E ees.ردهدنتعسو اصلمنصي 

 کک اچ کو کا اب « بولوا دود سم

 هنسءرک ید كنبراکوس اهد « هدهسدا دعام

 لی لافسریس « بونلوا رفح رااودچ دعاسم
 .ردتفلوا

 de Ja ۵ )اا

 یعق لامش قرش oR هزوم
 كغام را ندا نایرج ندا « بولوا ندننالابا

 "ارش «بولوا دتع هلاعث ندیونچ .رداعم هلیسا

 ؛هنرام یراقو و هژسوو ابونج «هلزومعم هتروم
 هندرآ هن یخد الاش «هلبرللیا هندرآ و هنرام برخ
 .هیطس هام .رددودج هل دو دح «ة لبو ہلہتاایا

 ۲۹۲ ۲۰۳ «بولوا هرتمولیک میم ۱۲۲۸ ی

  هبصق (قودلراب ) یزکم . E هلبا یاها

 ( هنبس ) 42 دد ندنغامرا هزوم روک ES رددس

| (Dip. 

 رلن وب «بولوا مسا نایرو هبیر

 ز و م
 2 یړارېن ( هنسا) و ( هنرام) مبات هنس هضوح
 یعنص ر ۳۹ هضوح یکیاو « رافآ هدتلابا و

 «بولوا لهضزام ییضارا . ردشلجآ لودج

 كنلایا یراکتا قلا كنب رلغاط هندرآ و هژسوو
 .ردقو یرلغاط كکوب «هدهسرویلوا دتم هدنجما

 « بولوا هدنلو یقعارزو تبنم یخ یار وط

 هنحارخا غا اک اع اش هلاهعونتم راخذ

 . ردراو یالوصحم راسو موزوا «تابوبح راراب
 هلرلتدمم مد . ردقوج هدیرلنامروا و راچ

 هک *ودزاو ی-هبرا شعب لیعتسم هدمیانص

 .زدکچ وکی راړکیب بولوا یس هباما تان ویحرا-و

 تاجوسنم قوماپو كوب «بوارا قوج یر هاخریمد
 مقنم هیاضت 4 تلایا .ردراویرل هناغاب هلی هخ راف
 اوا یءراد ٩۸۰ و هیحان ۲۸ «بولوا

 ربط اسا ( 1056۰ ) هسوم دوا ۱ رب

 میانص و قونف و مولء هدهنانو 4 همد ۱ رم

 موهوم زوقط روناوا مز یرلهباح تبهسیف
 *ءوق هللا یرتشم

 یرزق كا( نیس وغ” ) نالوا هبا ندهظفاح

 بوک كني ره هلن رلعسا كرلنوب .یدرو الو: معز

 رات نف «ویلت : ردهتآ هجو رب ملم ییدشیا هاج
 هلاه «ینموپلم !یسهییرم هکتض* «هیاات ؟ یسهیبم

 ؛یمهب س راه لو رلیقرش « وارا ؛یتهیم
 ؛ی-هس ص راعشا هاامرهفو رهموظنم «هوبلاق

 تحاصف :هبنول و ؛یس هب ص موجو تثیه «هساروا

 ؟یدەب م صقر «هروفتسیرا ؛ یسهبص تایل نغو
 یسهب فراهمو مولع «یسهب م قیسوم هب رآوا

 مانو ( دولءآ) نالوا +انک ندسعشو نانلوا د

 هنتمج كرلنوب اب وک یخد (نودیسو ) رکید
 :یهدنانو ایرثکا رار هلباكنواو ؛یدردیا تسایر

 سول ریپ و نوقیله «سودنب اضعب و ( سوسانراپ )
 ضعب . رب دیا دوم هش راکدتنا یماا هدنرلغا-ط

 (هساغپ) و ؛رولوا دع صوصخم هرلب رب وب رلهمشچ

 .یدراناشا هنفیدلوا یرلت ۲ رب موهوم هدنوسا

 هناسداو لزوک «هدننروص رازق جلو هک ی

 هنيلا كرب رهو «یلجات یرلثاب و یللاحو روط

 یفیدننوب *یث رب بسانتم هلبا ماع ییدتا باج
 .یدرارونلوا رروصت ؛ هدلاح ۱



 2 ب 1

 س و ۶
 (,Musée نویسوم دوخاب مو زوم ۳

Musseum, Mouceîov 99 1اطب (  aJ 

 كتاود هک« ىدا ان رب مسج هدهردن کساهدننامز ۱

 عج رنهو ملع

 *قرو «یلاغتشا هلبا هيلع ثحابم «یقرهنلوا هراداو
 هیهداق آ عون و .یدرردنا تمدخ هونفو مولع

 ینالخا «بونلوا سوات ندنفرط سویلطب یجتوا "
 تاجو شادیا هظفاحو هرادا یخد ندنفرط 1

E 

 بایرا ندنفرط ره تاند هلفرصم

 . نابلرژآ یکم ندد هنلا درلیلامو ر ی

 ههزوم و .ردشمافلوا دیدم بوناب هددنامز

 روهشم :ندنف بابرا هد: ریهاشم ندا ماود

 ترق رات :ندارمش ؛تاقود «تارتسسارا «دیاقوا

 ؛ قالاق « نورفوقبل < سوی ولوآ ؛ سونارآ
 یاقاسسوشومآ :ندهفحالف ؛قراتسرآ :ندنندقنم 3

 شم زد ما و هد . ردفورعم یر۶زاسو

 یراح یی«,عو هقبتع را تاهنو هيلع تایم |

 هزغاسل هللا ینعم كوص و هک« ردشلرو هراهراد
 .ردشلوا لخاد د 9

Mostarات ها ده  

 ۳۳ 13 یر ا | داتسوم
 بودج .ءرامواب کا ۷۲ تتار ا
 .ردمقاوهدنرزوا یرہن (هتنران ) قرهلوا هدنسبب یخ

 « یی اها ۱۳۹۹ «هرزواقاوا ا یمظعا ےھا ۲

 كيلوتفرب و سقودوروا ۲ «یدهسمو مما ۰
 هنرزوارکرب «یرلبتکم هدنتیعم كرلنوب هلیساسیلک "

 كلشيا هلبا هچالاد و یسرپوک شاط رب سموم
 .ردروهذم یارثو قوج یوزوا .ردراو ی راجت 1

 .ردهدایز یترارح نزاب و قالبح قارطا
 ۸۲۲۷ یسهیعس حاسم كزغاصس س ۱

 «بولوایثک ۱۸۹ ۰4۸ یسیلاهاو هرتمولیک میر £
 كلوت یب ۲۷۷ + يلم ی ۰

 . ر دوقنم هاضق ۱۱ .ردسشودوروا یه ۹۸۰۸و ۱

۱ 
 ( ءرتروق) تلتتلایا هردنالف ۱ لو رغم

 هدنس یبونج هرتمولبک ۱۰ تانهراروقو هدنساضق

 .ردراو یرهقراف یخ رو "
 هوقسوم زالوا یرلعدق زك نه

 هراسور هليا هن ره-ش ر ۳ 11

VT 

 | ینغهدهقیعلب (1100:0702 )

 | يتکم یلخاد «یسلاها ۱۳ ٤٨۰ «بولوا هبصقرب

 و ۴

 ۲ .تمجارم هتسهدام 6 هیسورا» ] .ردنسا نارو

osc, 1۲051۲۵ ( 1 ) هبسور. 

EEكغروبسرتپ هدنرلطسو كل ۱  

 .هطساو (اقوا) و هدنسبق رشبونج هرتمولیک ۸
 ناچ ( ءوقتسوم) مبان هنغامرا (اةلوو) هلیس

 لح كنرلطخ لو ریمد قوجرب قرهلوا هدنرزوا
 هلا لاش .ضص هو 6£ ۱۹ هدشطاق

 یزکصم تكابا هدبقرث لوط ۳۰۱
 هدنطسو «یدیلاها ۸۲۰ 44 ؛ «بولوا رهش كوس

 ةا راس هلرلاسبلک كوب و یرلیارس ددصتم
 « یناماکصسا :یر وس« ی. هعاق جا رب یزاح یل اعتصم

 چوا «یرلاقاب ددعتم «یبهسرو «یسیشراچ كوي
 کوب و «ینونذلاراد ج یراح یب هبلط تام ترد

 - اختك یراح یدلح ۱۲۵۰۰۰ یقرهلوا طوص
 ؛ ییبط ران اک ےک یزو

 «یرهناخایلمعو هناخ هنوع « رز اسو تاکوکسم «نداعم
 كوب ددمتم «یتهعیطم ر كوب « یتهناخدسر

 نامرواو تعارز «یسهناخمیلی ر مسج «یراورنات

 « یمیانص 5 :یتکم هىق رش هتسلا «یمهیمدان آ

 ه و هدادعا ۸ «یتکم مر «یسهیم داقآ تراج

 «یسهناتسرد کیا نوا ثانا یتکم هدشر یلخاد

 ااا بتکم یجراخ ردق ۱۰ هلا یلخاد ٥

 نابهر رب «یسهیمداقآ دیاقع رب «يتکم هیبرح ۸
 لصاسشاو « یسهمادتنا باکم ا «یسهسردم

 ۵۰ امج یواح ادرک ااش هداز ند ۰

 ٩ ‹ ینهتنقو هع تعج هداز ند ۰ «یتکم

 هل ,تاسلوم ریو ىنا سز ا یم ااو
 - هتسخ ردق ۲۰ و یهریخ تایعچ ددعتم :هلیس

 لئاسرو هتنغ ه۵ هدهوقسوم . ردراو یمهناخ

 قصن كنسيلاما اذهعم « بوس وا رشن هتوقوم

 كپ یغد ینراجتر میانص .رازلتت قمزاي بویوتوا
 ځرات « هروک هنقیتسناتسا ۱۸۸۰ «بولوا یرلبا

 « قرهنلاو هق راف ۵۷۸ هدهوتسوم هدروک ذم

 ۲۲۰ یونسو «رلشیا هلم ۵۲ ۵۸۷ هدرنو

 . یدبا راقیچ تالوممم یلغارف روسک نولم
 هماتش قدس هتماو نم یزتایو و یوش دا
 ندفرطرب یلراجت .ردهرتاسو هناخگابدو یر هقر اف

 هیربیس هدندفرط رب و هللا اپ وروآ و غروبسرتپ
 ۲۵۰ یونس « بولوا هللا نیچو یطسو یایسآو



 س و ۴

 كن هی--ور هوقسوء . ردبا زوا# قنارف نزیلم

 سمی منکیا هرکص ندغروبسرتی و قاب کسا

 ۳ ارم رااسو ج وات مسد و ؛ بول وا

 دم تفه.اپ ی مکیا “هل I ۱ هداروا مويلا

 ماظتنم ریغ یرکا تا رلقاقوس اذهعم . راس هنل وا

 ؛پولوا زسیینرت یراهناخو
 ات هلرلنادیم شوب و یرلهصیع

 لاخ قوج رب روش

 . ردپواح ید یراق
 ۱ رل هجا ددعت« هدنفارطا كرکو هدنجا ده دا رک

 .ردراو یغد رلتاجافآ و
 .همطسو تالاا كل هيسور قلابا هوقسوم --

 هروب "الامثو ندنتبح یف لامش «بولوا ندنس
 :نارابو اقرش « ربع دالو 2 تفارط قرش لام

 لب تای اسنلوعسا یغد ًابض «هغولاقو هلن ابو
 - راک عب ےس ۲۳ ۳۰( هرویطس هعاسم .رددودح

 al EC بولوا هرتم

 هكنلایا یرهن هوقسوم « بولوا زود ییضارا
 یغواع هب یلونح قرش هللا هدنتهح برف

 کک

 ۰ ردراو یبلاما ره ها روز

 یار كنيضارا .ردیا قش قلاا « قرهقآ

 قانامروا یسهدانز ندا را « بولوا عور سح

 8 رد«.لاخ *یخاراو ص یروصق و قایلاجو

 .ردقاعص تب نزاب و قوئوس كب نیشیق یساوه

 هبهیام تاجایتحا یریاخذ «بویلوا تبنم یار وط
 یجیانص -ردزآ هدیسهیلها تاناویح . زا تافک

 .ردیا قش یلدا یطخ لول ریمد چ ر .ردیرلبا

 تیهسور )105kK72( یره “
 هوفس وم

 (هقوا) عبا هناغل هو هدنرلطس و

 نالوا یانمه «بولوا یاج زب رولکود هنرن

 یرغولم هقرش «هلناع هدنسهبرف دودح كتلایا
 ؛ رک ندنجا یرپش هوتسوم « كرهدبا نایرج

 هروکذ م رهن هدیغاشآ هرتمولک ه ند (هنمولوق) و

 هدنخلنوزوا هرتهولک 4٩۱ یمارم ۰ رولیکود
 اهالی سو هرتمولیک عب سم ۱۵ ۳۰۰ ی. هضوح و

 ۱۸۱ نالوا یغاشآ ندنرهش هوتسوم « بولوا
 اص هتنافس ریس یلح كامرتهولیک
 رونلو E شعوط تادم برق هآ قلآ

 .رولوا دتع یطخ لو ریهد ر هعیو ییداو

Eهدیط و یاش مآ ی  

 یشحو موق رب E ر

 هدنسیقرش لحاس كنتموكح [وغاراقین « بولوا

 هدهنس «هدهنا

3323 

 .ردروتسم هلرانامروا یرلب داو كل رلز وب و «راف آ اره |

Po 
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 ) رنو .لزدنکاس هدر هووا ناند ( ایتیکسوم
  ۰ 0نالرا هنارکسم « نکیا یتمج ییبخ

 نالاق «بولوا رع سو گاو دز لک ام ©

  9صوصل ایم و هضا سما عاونا هدیدارفا كر

 ترف  iyهلقابعتم" ابو هلرآ . را ر دالتبم هن راما

 .اهم هدهدنراتهنص ینعاللرفو یتا یتیاق «بواشای

 یرارپ یرلقدنا و دلرلنوب «رزماکنا . ردراو یرلتر
 زادمکع ا ر «نوجما لوت هلسو هکغا طبض

EAT هن را باج تح 2 قخیدنک" « بورو ییمات 

 ار وار ؟هدسید
 كلام هرب و «.زکص ندقدشارغوا تقو ییخ

 هثیصرب مساو نانل و هدنکوا تنایتیکسوم .ردشلوا

 هلا لحاسو «یک ییدلریو یا (یغبص وتیکسوم)

 لحاس ید كشر هتسوقو هدنسهرا یخزرب همانا

 ةو ید یر؛رب عساو ندیا لو هدنسدق رش

 .ردفورعم هلیمان ( یزفروک
E o: squitia) || » 

  5کام اوقاراقنا ۱۱۳
 «بولوا رب رب رب دن هونجح ندل ام کوب یک

 دل (وتیکسوم) نایبلا فن آ نالوا یسیلاها همعاشاب
 هونح ندلاعت .ردعشلوا هل هليو هلتيسن هنمسا

 روتّسم هلرلتوا نوزوا .ردهرتءولیک ۳۰۰ ینو .

 قوچ ر هقرش ندبرغ «بولوا ترابع قدرلءووا .

 فلتخم هدنرهزآ ۲۵۰۰۰ هللا ۸۰۰۰ یسيلاما

 :هلرلوتیکسوم روکذم «بوللوا نیمخن هدرارادقم
 "و غاراقمن -ردنکرم ندهیلصا ماوقا یخحو من راس

 ۱ 432 زونم «بودیا فرصت کب یرب و یموکح
 لارمعلباق ءانم هنترئک كنمراما . ردشمالوا كلام

 هر ومع هدیرلبا «ریارب هلرغارغ آ كنساوه «بولوا
 : وام یلوا لئات

 : تاب ههح وقسا ( ۵۸

 هارو داو .e ا چوم
 ,دنیهاخ (ترف) و هدنسب ونجح قرش هرتهولک ۰
 ۷۸۲۵۰بولوا هیصق رب هدننصنم كن رهن ( كسا)
 ۔هقراف هقاش هلبزب نکلیو یسی راوک چوا «یسل اها
 ۱ .ردراو یر هاب دو یر

(Musurus)ریهاشم مور  
 ٩۶۷۰ ؛بولوا ندناملع ۱ سددوسوم
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 د < ج ل یب

 و

 تای ی 1 يش

 یدشنل وا لوبث یخد هنفااضعا 4

 راثآ یتیدنا تا هتناحور هدعب «بولوا ندنورمد | ۱

 ِ فک رک و

 ی

 نکو ؛ شمش وط ه دنس 4,هق وع“ ر دادیرک هدنخگر 1

 كنيناتوپ نافس هدهوو داب 6 بودیک های اتا نکیآ 7

 ندهنالآ و هسنارف و الاتبا « هلم لوق هنسیردت

 ۵ دع) .یدیا شعالپ وط رلءدا قوج هنس ر دن هقاح

 هلقل سو ءتسپ « قرهئلوا بلح هامور ندنفرط اب اپ 9

 .ردشعا تافو هد ۷ .یدعلردنزک رر

 هداز كا هن راشتا هجایوروآ كنیراثآ مد ناتو

 نافوتنسرآ و نوط افا «بولوا قدرت دا تم
 دا ید دن وز تا ینراثآ تكنامدق راس و "

 . ردشغا رب رحم هراسو رامشا ضقب

 كەل“ ) Mussomeli ) )| یم وسوم

 ۔وایک ۰ و هدنتلابا هت زن اتل اق

 ANNES « بولوا همصق ر هد لاا برغ هرتم

 بارخو یرلندعم یزوط ایقو تروکوک «یسیلاها

 ِ .ردراو ییارس رب

 ا هه ا « ندلا دامع » ] 3
 e هبل

 رر تل
(Alf. de Masset) — هد درفلآ 

 «بول وا ندنسارعش هاشم هسنارف

 شه وط هدس راپ هدنگرات ۱۱۸۰۳۰

 نابار وا هدننتکم یرنه یجدرد .ردشغعا تافو

 كرملاراشمندتفو وا «بولوا کش سرد هلیس هقود

 هدمبو هیلخاد هدهاس و <« هلغلوا شعارق قلبم

 دتا . یدیا شل ایوتت متک ظفاح ترا ظن فراعم

 وو ؛شلوا كلاس همدا كاسم ناند (قیتامور) "

 ندقدزاب یرلب اتک اکو راءش 1 یخ رپ ۳

Eیهایمداقآ هسنارف .یدیشعا كرت یاسمو  

 هدنکعک .

 هد ۱۸۰۷ 9:

 یرامشا درک :رونابعالک [ ندنسهرخا

 ءیداب ؛بولوا لوبقم كپ یرلباتک ورايت و هباکح
 هدنرورض «ندنکیدوس فارسا .رد-شلوا ینرهش

 .یدیشلوا راحوذ هب یری فعض زستقو «بوباشاي )

 ) )M015eییسسین كلارا ین |
 نب نارمص) «بولوا یرلهراشو ۱ ی

 مهارا نب قعسا نم بوقعی نب یوال نب تهاق

 یوال تن تاحو ) هدیسهدلاو . ردیلغوا ك( م

 هرکص ند (مع) فسوب ترقح .یدیا (بوقعی نب
 هناراقحو ماظم عاونا «بولا هدرصم لارسا ی 1

Vo ا 

 ند )2( یسع دالیمو هدر هرص یرلق دلوا راحود

 نالوا یعدق تاب كرم و ا

 ی ینوعرف تبامز وا «بوغوط هدنرهش ( فنم )
 سا یتفالتا كرلةجودج كاکرا ناغوط ندلئارن
 ندمولوا ر هلو «یتسیدن؟یسهدلاو «هلغلوا شما

 هلت هلیکیشب زاموط رافوط «نوسجما قهراتروق

 رک ندنکوا یلارس تانوءرف كیشیو ؛شغا اقلا

 «هیفص یزف هدناور رو ی-هجوز كوع رف « نکیا

 و لا ىك دند «ندنغیدلوا یدالوا

 یوقو لهثجح یرا ( مع ) یهو« ترضح .یدبا

 لصا «هجثأوا ملابهنءای قرق .یدیا تاذرب هیکشلا
 كرت ینارس كيوعرف «هلفلرا رادرخ ندنبسن و

 ندنسیدنکو؛شعبا قاحاا هنسأب رقاو هنموق «كرهدیا

 هللا (ع) نوراه یردارب نالوا كلوب شاي چوا

 ندلیثارسا ین كنیرصم رب نوکر .یدیا شعقلو
 «بولک هتریغ هلکهروک یتکیدتیا اذ! و روج هشرپ
 هنسارعص (ندم) ۰ 0 قسم

 «بوشیروک هللا ( م ) بیعش هداروا و ؛شچاف
 تقو یلیخ رب « هجندیا بط ی ( اروفص ) یزبق
 یعرش وب «هلفعوق طرش یا قلنابوچ هنسیدنک

 یتعوف «هرکص ندکدتیا جوزت ییاروفص «ارحالاب

 تدوع ۵ رص« «نوجا یمرار رد نن كب هنءارف

 ارجا یترلیهذم نیآ هدنسارح ندم و ؛شعا

 هل تارا ی « هرزوا كا خذ رلنابرق ههللا هلبا

 فاعسا یلولط «هدهسیا شا امدتسا یسلرو .ندا

EYهغابروق «عا لب وح هناو ی  

 یابو < )5و راکت دل كوس اط ر « قم ردغاب

 ۰ رول واع «راروا و راهراب هدناسنا ندب ‹ یر

 « یاظ ىدا كلن وک چوا ‹ یرلهلروک كوك

 «كرهریو فاصم یک ی-۰ امشب كراقحوح نافوط

 روبج هکمربو نذا نوه رف «ه دبا تازعحم راهظا

 ضرا «یارب هلیموق یدوم ترفح . یدیا شلوا

 قدنررلکوا « بوقیچ ندرصم «هرزوا كاقک هنامنک
 كاربهر هشرلبدنک نوتسرب ندرو نورو

 راذمریک هلوب یروط هرجا رح ؛هدلاح کیدا
 هلرکع « بولوا مدان هنکیدتا نوعرف « نکا

 ین هلا یوم ترفح «هدهسیا شعثود هنیراهقرآ

 زکد « ةنعاوا لاو :هرهاا 2 لحاتس لمار

 ندکدتا لق

 هلبا نوعرفو ؛ راشتک نفت سهتروا « بولیجآ



 سس و م

 نوعرف؛بوتارق زیکد ,هینیتسیا ك. یخد یرکسه

 یوم ترفح . یدبا شلوا قرض رار, هلبرکسه
 هلقالع باننج هداروا « بوک هانیس روط هلیموق
 ؛ شلوا لئا هنفرش كا هل اکم

 ۱ مد «بول آ قوحخ نوا رومشم نالوا یءاسا

 ید تارو نالر ترابع E شب كلبا

 هوس یارع هلم و و رکن شلوا لزا

 زسوصو جا. :هلک ۶۱ گاف e a ؛بورک

 نم ندکوک هلی -هزبح* ثكملاراشم ین « بولاق
 وص «بوروا هیایق ر هلیساصعو ؛شاب یولسو
 ات قلم زار یو ترف .یدا شمراةبچ

 نالوا دوعوم نوصکیدسک یندیما ندنفطا كح

 «بولوا رسیم هنیرابدنک قلوا لصاو هناهنک ضرا

 كو « ندقدشالوط ه دهد یارح هنس قرق

 «هرکصندقدشافوا هلیموق ناراقبچ تالکشم ولرد
 هدنرزوا تنه رب کیدکزوک تبامنک ضرا
 ۰ ردشغا تافو هدنشا

 ضرب

 . هک غا لارا لوا “ےس جوا ندنسندنکا

 ك( ) یسوم ترضح . ردشلیا لاصیا ههسدقم

 4 ق دک کت دلت و كتلب 4 هلغل وب کب تار هدناب د

 توعد « ندنهب دل را لناسالا 2 نو راع ترضحو

 تواعم و ترازو ی هدنڪصل و ظهو و

 شرط هرم (رع) یر ترشح ا
 ید یر هزم یک يلوح هباهردژا ییساصع

 ردررهشم

 مسا تتاذ کیا ندنسارمش سرف

 | دمت ازریم ؛بولوا یلریعتک ( - د۶ ) یبیجرب
 رىا هعطق وش . یدیا یدک اش هم رج

 دینیبو دیا را زا لد مشچ نی 3 ۱

 دشسیو دنیای راو وخ E نا

 شوهزا رک ۱ یسوم

 دینبو دياب اوت رهظم نبا

 یلنادمه (انر - ازریم شاق ) یدیخکیا
 وأ یعار وش «بواوا

 تسین جګ دیآ رب

 تسزان باوخب لئام تمشچ هک مور متفک
 تسزارد بش هک نیش اتفکو فلز دوشک

 .السا ءابطا ریهاشم ۳ | ۰

 « بولوا ندهبیم ز ۱ لیارسا نب یسوم
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 | كتعيرشو قالخاو

 ۱ ) مع) نوراه ترفغح

ee 
 ضرا یلیئارسا ینو ؛ شارا ی۔هةیلخ ( مم ) ین |

ea NDAD 

 سوم
 ۹ . یدیا یسصوصخ بلاک هل: دهه ل میهارا ۱

| 
۱ 

| 

 « بولوا یسهر ید ندنابدا و رات و موج

 هدنخرات AM . یدیا راه. ید یفلارآ سلح

 . ردشعا تافر هد۲۲۲ «بوغوط هدهرصب

 ي رهام وا )
 -اشم یخدوب ( فسوب

 ا اد « بولوا ندماللا ءابطا ره
 هن 6 شانک» كنينح نب یتعسا و یناتکرب هلناونء

 .ردشماشاب هدنرلتهح هرزجو قاع .ردراو لیذ ۱

 اشم ( یلئارسالا)

 ندبیع ءابطا ری
 رتدنک هدرعم - یدیا بهذلا یدوم « بولوا |

 بوقعی لیغوا كقعساو لیعاعساو یا یرالغواو |

 هدنتابط تمدخ كهللا ن دل عم ند هیمطاف كولم یخد ۱

 هتخابط . یدبا یلاع كب یرلناشو ردق «یقرهنلو |

۱ 
| 

 راس نا یسوم

 | | دازاعلا نب یسوم

 «یزعلا باتک]ا» یتیدزاب نوجما زدم هیلاراشم راد

 قثاقح ىف ةلث م باوج » ۰« لاما ین ةلاقم » هلا
 هودندننافل ات *لج « نذابرفالا باتک» و « مولعلا |

 .یدیشع | ادتها هدیلغ وا 7 هدنعسا هللا نوع

 « یزاذلا باتک »

 9 را یلناونع ۱ نا یوم
 هردشعا تافو هدنخرات ۱ ۱ « بولوا یناؤم

 نارم وا سیا )
 ا ( یبطر ةلا

 یس هل هاک توادح هدیط ؛بولرا ندامکحو اطا ریه

 هدمولع راسو هدهغلفو کج «هقش ندقدلوا |

 هدهبطرق .یدیا راو یسالوط دب هددرم تعیرشو ۱

 «هلبا ادتها ءداروا «هروک هتباور ؛بودیا لیصح

 ندکدتنا لیصح یخ د یمقف ملعو ؛ ظفح یم رک نآ رق
 عوجر هنهذم دو ؛ هلدادت را كر هلکه رصم «هرکص ۱

 كلم ىلغوا هدمب و كني وبا نب دلا حالص . یدیشعا

 هدنراذنع ۰ بونلوب «دنتبابط تمدخ كنلع لضفا |
 باتک» . یدبا راو یرابتا و ردق كوي
 بهذمو ىربتعم لات کیا هلساونع « راقعلا حرش

 ۰۳۰ یلدالو .ردراو یاتکرب لوس قمتم هدو |

 هفسلف ۱ «بولوا هدنرلخرات |
 . یدشعا لرصحم نددشر ناو ندلیفط یطو ۱

 هدیراقو هدنس € ابط الا تاقبط « تل هعدصا یا نا ۱

 هات دنک یا «بوایووک یتاغیلت نانلوا رکذ |

 لومسم 2 یوم

 .ردشعا تافو هد۰



 اره و ارد ال یا رع

 اروم .ردراو ینلأت قوچرب اهد یتامتم هبهذمو

 ۰ ندنک_دتیا رب سل E هب هفسلف ین رلته> شعب

 شعب . .یدیشاوا بوم لاقو لبق نخ دوهبلانیب

 هجا وروآ .ردشغأ وا هجرت هنرلناسل اوروآ یننیلآ 1

 . ردروهشء هلیبقل (00۵160::۱۲ ) وي 1
 — نجرلادیم ونا )

 ریهآشم 0 11

 نالوا ییادازآ «بولوا ندنیمبات رابکو ندنانغ

 ریصن نر یسوم ۳ ۳

 هینایسا ۳ ت اا دار هلا دابز ن قرا ط

 ریصن یردب .ردیحاف كنسهر زج هبش زکتروبو

 « هدلاح یفیدلوا ندنرلصتخ ثیایفس ینا ی هبواعم

 برح یشراق ه ( هضر)یغا مبانح هدن- ه رام نیفص

 راتمع ر دق و ندنن نس » هتسیدنک هبواعم «بویعا أ

 هد « كسرو ديا نارغک «هدلاح كکدروک

 یر لت عت هداز ندن اب » دك ریدک# ۱

 وب ٩ مدیا یك روکنان یثراق هاذ رب مکیدروک

 نایصع هقح بانج «مهسردبا مدراب اکس هدصوضخ

 ید هجرت بحاص . یدیشعد « مرولوا شما
 . یدا تاذ رب عین و قتمو فصنء یک یردب

 نانلو یسیلاو ره هدننامز ناوم ن ههللا دبع
 « بولو هدنتیعم تیاورص ن هللا دبع یردارب

 ی هجرت بحاص :e كل ا ديم ن دیلو

 هلا یوم ىع قسما ا هرذم و هبقرفا

 رات ۸٩ ربصن نب یسوم < کا سا ملا تی

 الفو طق یکااع ؛بوراو ههبش رفا .دنسپ ره 1

 شیاسا و نر ؛هلغاو بارخ ندهفرفتو داسفو 1

 هسوس دالبو ؛ شا تمه فرص هب دام یانرو 1

 هتعاطا تحت یربرب لئابف ةفاک « بودیک ردق
 یسادازآ Cy ۰ 2 ندکدشا عاجرا : ۱

 در, ۱٩ ۰۰۰ ییرربلا دایز ن قراط هلاراشم
 ا هدعط هللرع رادقمریو هلا یراوس ۱

 هداز نن قراط < هرکس یادت ده هب هی رفا

 را ٩۲ هیلاراشم « هلکعا ما ینرورم هسلدنا " ۱

 هارضلا ةرزج هللا یراوس ۱۲۰۰۰ هدنسیرجه |

 هیناپسا بوک هلع نانند قراط لبج ندتقو واو

 ههبراحم هلرلتوغ نانو یرلبحاص كزیکترو و _
 رر قوطنو یلئریغو روسج یسیدنکو ؛شمالشاب "

 «كرهدبا صیرحو قیوشت ییرکسع «هلثلوا تاذ "

YY ۴ سد 

 « لتق هللا یدنک قیردول یرادمکح كرلتوغ
 هكا عف رر, رر نسهعساو كالام سلدنا نوتو

 لصاو هريصن ل یسوم ربخ و . یدیشمالشاب
 هقراط «بویلآ یسیدنک تاذلاب فره وب ۰ هعل وا
 8 یاک رادقم ناه «بلذلوا مدا هنکی دتنا كرت

EET؛قاعلا هدایز ن قراط  a 

 شتسیا كجا هداما هماش هلا اادھ یدلدنک و

 یتآ «بوشیش هئلحاس طرح رګ «قراط «هدهسیا

 نب هنکج هيما تدو» « هج دمرو هنجا كلزيکد

 یسیکیاو ؛شلاق هدنتیمم كريم ن یوم «هلکا
 هیناپسا نوتب « كر دب حف یخد ییهقیلج هدکارب

 ینرلغاط هنریپ و «لامکتسا ینطبض كزیکرو و

 عیسو ردق هنر هش (هنوسافران) كن هسنارف «هلزواجم
 طبض ییدسج ریمل نب یوم .یدرلغالا تاحوتف

 تموصخ هدایزن قراط ییالوط زدنوب «ب ورم هدیا

 قوس نزسقلوا ىذا كنسیدنک ایوک « هلغمالغاب

 س یدیندنک كار هديا هاچ یی کیدتا رکسع

 ۔ ديف نب ديالو «هدهسا شا دصق هالتف « بودیا

 لرو هنقالطا EN سا ىغيدلآ ندكلملا

 . یدیشاوا روبحم هتدوع هماش

 هدننوکر ب قاعص نیزاب «بوارفوا هنیضغ دلدیلو
 سح هدم و ۰ ی هدنشنوک ردق هب هعلب اب

 هدنل وصو 42م د

 «بردیا تافو داو هدهرص وا . یدبا شادیا

 ؛شفلوا قالطاو ونع هک هت نایلس یردار

 هح هدنتیمم یییایلس هلاراشم هدنخرات ٩۷ و

 هدشاور رو ( یرةلا یداو ) هدنتدوع «بودیک

 .ردشعا تافو هد (نارهظلام)

 هدسناخ مهارا ناطا رود 5

 اراتما اه ب۵ | اشا یسوم

 هدیرک هللا اغودو ؛شغا قلاشاپ نادوبق هنس ییا

 هدیرک ین رکسف لوطاناو ییامور هدعب «بودیک

 لنع هد ۱۰۵۷ « ندنشندمهلوا ردعقم هکمرک

 ید هد ۱ ناخ دم ناطلس رصع و

 .ردشغل وا لتقو سح هدالق
 فلاح دیزیاب ناطلس مربدلب

 هک لو هوا ۱ یلچ یس وم

 هدنتیعم یردب هدنس را هرقآ نالوا یشراق

 ۰۸۵ هدمبار

 گز رد «بوشود هئراسا دیق هدکآرب «هلذغل و

 ییشسن ندروع تاج « هدق رلوا هو یراوک



 و ۴

 ؛شلوا نوذأم هنفد و لقا هب هسور

 «هدهسیاشل رو هنسب دنکی سل اوح و

 هجرت بحاص « ندنةبدلزا لوت سم هتهج وا یلچ

 هبهسور, «هرکص ندکدنبا نفد ییسهزانج كنبردپ
 نالوا جج “لا كن رر دارب «بوی+ هلوا كلام

 یلج نانلو هدنرلتوح هسامآ و داغوو

 همولعم ةيخرات میاقو و ؛شع اجلا هنب رلارضح ناخ
 یلج یجاتو تخ یینافع هنیرزوا
 . ردشغا ررقت هدنرلت ر ةح

 رفمج ل -- م امان نت وبا )

 رفابلا 7 3 0 2 مظاک یو

 (بلاطیبا نب ىلع نب نيسحملا نب ۳ نيز ىلع نب
 هدنخرات ۱۲۹ « بولوا ییجندب كلرشع اشنا همنا
 هدتاور رو ۱۸۲و «شلک هاد هدهرونم هنیدم

 هدنجراخ دادغب «بودبا تافو هددادفب هد ٩

 : رد وا نفد هدلم نلد هیمظاک مویلا

 . ردروهشم هلتواذسو مرکو هلیساوقتو

 دهز
۰ 

 مم هدهرونم

 ی دوم 2 ندهبسارع ءافاخ ¢ اب یفیدعشراق

 رو : ینسیدنک

 (هضر ) تاط. یا ن لع ترفح .هرکتص
 میسع لهف د ای » «بوروک هدنسا ژر ینمدنفا
 « مکماحرا اومطاقو ضرالا اودسفت نا متیلوت نا

 ی رلت رفح مظاک یسوم ٤ هلغأ وا رهظم هناطخ

 جو رخ هشدالوا و هنسیدنک «قر«راقیج ندسیح

 تدم شغا سبح «هلبلح هدادغب

 كهلاراشمو ؛شعا فيك قسغإ مق هنکج هبا

 | هد « رداکد مشیا م وو م i یدبا نب ینو

 مر هندوع ههن دم E ا اھا

 هدنګرات ۱۷۹ دیشرلا نوراه هدعب .یدیشعا

 یسیدنک« نکرک ندهرونم ةنبدم هدنندوع ند هرم

 ؛ شا سبح « كرهرتک دادو « بولآ رار

 « هروک هنتیاور كبیطخ روهشم دادفب خروم و
 ًارظن هنتیاور كنیدوعسمو ؛ شع وط سوبح كد هننافو

 اؤر رب كانلوه کیدروک یخد دیشرلا نوراه
 هداما هبهشندم « كرهدیا هح یاییس هنرزوا

 قتیاور كبیطخ یفافو هددادفب 9 .یدیشغا
 . ردیورم ید یاحرا ًامومسم ى .رددڪؤم

 هدنقح هجرت بحاص كدیشر ؛هروک هنلوق كيطخ
 هور ه «شلوا لصاح ندنوش یتکو ضش

 | هسور و

 یبیع یردارب

 | دیک اطلس

EVA 

 ناخ درج ناطلس

 | هشدم

 را ۱ الصا هب هس امس روما « بولوا مب

 شوم
 كبلم مالسلا » هدر ماقم هدناوځد هبهریطم

 ن ؛هحید « یص نبا اب هللا لوسر اب

 «  تا اب هلا لوسر اب "للم مالسلا » ىرلترضح

 ك ۰ بولوا مانا هاک:رابز یهر . یدیش«د

 [«هلب روس تمجاع هنسهدام « هیمظاک»] .ردنب نم

Nu, 555 ( ) نانو 
 ندنرلیماش سا دا كعدق ! ن وسوم

 .ردیلفوا یو یدرکاش ك ( سویفروا ) «بولوا
 لوا رهع ترد نوا چرا نوا نداسیع دالیم
 یراعشا قوجر هدنقح هنانو ریطاسا .ردشماشاب

 وره ۶ « بولوا دوا یهلج ۰ هدهسیدیا راو
 هموظنء ناناوا دانسا هتسیدنک هلبناونء « ردن الو

 ۱3۲ او يورد كدام هيا
 هنسهدام « هیسم») ( 1151 )

 : [.هللرويب تمجارم
 1٥ كلت و هدنتالو

 مساوو هدنسیا امش بی 2 شوم

 تنه ر لزوک قرهلوا هدنرانک تاءووا

 «بولوا رهش رب یزکم قاس معقاو هدنکنا
 ۱۰ هلی رش عماج وب ۲ «ییلاها ۰
 هد ر * یبهسردم 1 « یباسیلک + «یدجسم
 بناکم ددمت۰ صوصخ هرلن ایتسرخو مالنسا هلیبت کم

 لاکد ۱۰۰ یا 4 «یاخ ه « یسهیادشا

 | هیسوم

 .ردراویم هعشچ ۳۰ و یسهناذارق ر «یسهزاذمو

 ییرثکاو لزوک یعقوم «هدهسیا باشخا یرلوا
 - ردنیشنل د كب یهرظنم «ندنف دلوا طاح هلرل هاب

 كره غ .زدراو هعلق رب بارخ هدنتسوا كرهش

 1 درز ردق یکبدلس هروک زوک هدنتلآ
 وا یساوهو لزوک كب یلوص . رولوا دتع هووا

 هتفاظن و تراهط كنلاها هک« ردمالغاص هدهجرد

 لوتسم او یراع راز هلب رلمها تبار الصا

 «بوغاب راق قوچ نیشبف .زلروک را ندرلقل هتسخ
 ۱5 رفسصلا تح قرهلوا یعسو هرارما نازيم

 .زقازواجت ییهجرد ۲٩ نزاو ؛رونلوب هدهکرد
 ۱۵ ۰۰۰ ك اما .رک هلرلسیس ایرثکا را

 بها ذمیروصقو ملم قرهلرا درکه جاشاپ یردق
 مقنم هب هش

 اغا نم نالوا یمانمه یماضق شوم =

 ی هدنفارطا هلبرمش شوم « بولوا یباضق زکرم

 .ردینم را



 یوزر ۷

 قرش لامش ۰ هينا سیل "ةرع « هلیساضق
 "اب «هبراضت وطراو "الاعش «ینالو ندنتهج

 سي ردناخ هروصک .رددودحم هلرغاعس چک یخد
 ېک نده رق ۱۹۱ و هبحان ۳ هبرلع-ا طویخو

 دارم . ردنوکسم هلا یلاها ۲۰۰۰ «بولوا

 « يک ییدتبا قش یم نبض لام تباضت یباچ
 بونح و قرش كا فق ید وص هرف عبا کو

 رب «هرزوا كاکود هرلنوب «كرهدا قش ینرلتهچ

 . ردبا قس یسیضارا ید رلباچ كچ وک قوچ "
 دل رکو هوا درک . رد« ی ندق رش یالیم كندضارا

 « بولراتبنم ك یراک:ا غاطو را هبل یهدنفارطا

 «یراد « فالو «رادواج ؛هبرآ «یادفی هدهورآ 1

 ر

 ارقو هبصق هلا تابوبح راسو دوخت كج ص

 كرا هزبسو هویم العا یسنج هدرهاب یءدنراراوج
 موزوا یلتءک ید هدنراکتا غاطو هلو یعاوا

 هایم شب هدنلخاد اضق .رولوا لصاح نونوو
 تاناوح .روبنلو هه رام مناط (i هشدعم

 .ردفوح یرلناووق یراو یس هبلها

 ۱ شوم

 مورضرا "الات « ناو "اقرش .«بول»ا یسیقرش
 لر اخس سیل ید اپ وج «چک "ابرغ «هلرلتبالو
 وطراو «درکزالم « قنالو «شوم .رددودع

 ۱۰ «بولوا مسقنم هیاضق ۵ هل رلع»ا نوساصو

 ۱۲۳ ۵۹ یسیلاها .ردیواحیهرق ۰۷۷ و هیحات
 ی ۷۰۲ ندرادقمو «بولوا ترابع ندیشک

 بهاذم ی ۵۵۳۹۵ «ملسم تک :نادفارک و فلوت

 ی. ۲۷۲ و یدیز ی ٩۷۰ «یقمرا مقنم هب هثأ

 هب رغ ندقرش هدنتهج بونج كغاععس .رد هناکنچ
 یامتنم تیاولو ۲ ۱۰۰ كنغاط نوساص نانازوا
 دت هونح ندلاعش هدندودح یتالو لاو هدنق رش

 یعافترا هرتم ۳۸۰۰ كنغاط ( نایس) نالوا
 ندنتالومورضراو یغناطروخ هدنتوح لامش .ردراو

 راعاب هدنرلطسوو یراکتا كنفاط لوک كيب نلک
 رلغاط قلا و د رفنم ضعإ راس و یغاط

 نالوا دتع هدنرءهرا كرلغاط و .رونلو

 ۱ ۳۰۰ یعافرا ند رحم یاذح هد كراءووا

 عفت مفرط ره كخاعس هلیجووب .ردهدایز ندءهرتم

 لامش دلا و ید كغا وس ترد
 | ندیا بیکر ینتی الو سیلتب . یغاوتس

2۷۹ N 
  ۱«نوساص ًابزنج «هدلاح یھ لوا ت ایم ن دە وا عساو

 نش 9 ۴
 راق قوجو «رولوا هدایز تدورب نیشبق «بولوا
 .راکرط ید یرلوص كراهنا یآ چوآ کیا «بوفغاب

 یساوه هرزوا تیموعو فیطل كب هسیا یرزاب
 یا دا نالوا یلوق قرش كنارف ۰ ردمالفاص

 «بودبا قش هر ندقرش ییسلاعت مق كرغاعس

 كرل باج قوج ر نا ندلاعش هدنساضق وطراو

 دج( یر (روشیاع) نما لکعا :ندنشعجو
 ؛ رریک هنساضق شوم « درود یرغوط هونج

 بونج كغاعس «بولود یرغوط هبرغ هنب هدعبو

 رکیدو ینوص هرق ناک كرهدیا اورا ی قرش
 .رریک هزغاعس جک 3 ندق دل آ یباح جاقد

 هدن-اضق قالو .ردلو یهراج هایم هله وو

 نیشیق «بوناوب لوکرپ هععساو هلیسا ( یینالو)
 لیل هدرلهورا یهدننارطا ۰ هلکغا م و هدایز

 في كرار وا هک «ریقارب رواج لزوا رب یک یربن
 كنسهووا شوم .رولوا بجو« ییلوا رادلوصحم

 «بوشنلون رلقاتاطب قاط رب یخد هدنرلتهج ضعب
 زوموط هدنررانکو كدروا هدنرلجما یرب ندیکما
 تب یغاریوط .ریلمای یصح ندنرازاسو ؛رنالوآ

 فالو «رادواح هی رآ «یادغفب ؛بولوا تنم

 تهویمو هزبس هلا هراسو دوخت «كجم «یراد

 نونو . رولوا لساح نونو و موزوا و یعاولا
 .ردهدنراهدار ولیک ۲ یونس یالومحم

 هرادایتالو نوتب یریاخذ «بولوا ینا كی ییادغب

 ندفرط ره «هدهسرلسهلوا هدهجرد كجهدنا

 ندننادقف تن هیلق طئاسو و ندنفلفازوا دلرل هلکسا

 .رازگ ا هدایز ندنرلجایتحا یدنک یلاها «ینالوط
 قیالو ۰ ردراو یاجارخا شیرچو غم” «یزام

 اضق زکصو هدنراضق نوساص هللا وعراو و

 « بونلو رلنامروا زار هدنزاهبت شب كنس
 ودوا و هتسارک هروک بیم جابتحا قجنآ
 هشيم یرلج افآ هیحلشا . رو دیا تافک هنعطف

 ًايخا نکیا هدقفلوا جارخا ندیکسا .ردقاوقو

 نوشروف یی هلیادعم ريمد رر شلدیا كرت
 .رویفلوا جارخا « هدهسیا راو یرلندمم روکو

Ekیا قد  SLیک ین ات  
 .رونل و هریفص تاناویح ضعب راراب هکروک یرلیردو
 « بولوا زواجم ین ویلم رب یمهیلها تاناویح

 ی فا نورق ۸۷۰۰

 ۰ و مه ه 4

 رص ۰ ۰۰ ۰



 زا کن ات ۴

 ص دو م
 ۰۰ و تک ۷۱۳۰۰۰ رک ۰

 -اللوق نوجنا كني یرریکی .ردنرابع ندرتسا
 یرزوکوا هاب نوجما كوب .ردزسررض «بولین
 یرآ ردق ۱۰۰۰۰ ه.دناخاد قاعس . لرناللوق

 لاب ردق هبق 4۰۰۰۰ یونس « بونلو ینافوق

 جارخا هلیقرط مورضرا یوم لاب ردق وا نامو
 .راقبج هد ید رد ۳ ردق ۰ ۰ .رونلوا

 لو عو 9 ا 2 یمرق و شام هما میانص

 له رلیاک لزوک یرقدباب كرادرک هلشاب و
 هراس و یلاوا شموک قاط رب نالباب هدزکم

 ۱ یادراو یونس كغ انس ردتراع ندنل اما

 شم ۰ . كفا . ردهدنرهدار ایل ۰

 زا یاس و یر ؛ارخ هعلق اط رب هدنرف رط

 .روبنلو هراس راهراغم ماط رب هلبا هقیتع

 هلب رسک كداص ف كيم لصا )

 یدزابز EAT ۱ لصوم

 ام قرش تاهریزج ٤ ردهلیعغ كداص و مم
 هدنلحامس یی یل غاص ثلب هلح د و درا

 هدنسیشراق كن را هارخ یعدق ریش رهش ( یونین )و
 هدنسبیغ لاعش هرتمولک ۳۳۲ كدادنب قرهلوا

 لوط ۰.۳۳ هلا لامش ضرع ۳۱۳۳۵ و

 ٩۱ ۰۰۰«بولوا رمشرب یزکرم تیالو هدیقرش
 ۲۹ رار, هلبا رها عماج و ریبک عماج « یسیلاها
 هزاغمو ناکد ۲۱۷۷۰ یخ ۳ ؛یدجس«و عماج

 ۱۷ «یسهسردم ۱۲ «یتکم ۱۸ «یاج ۰

 ددعتم هلیس هناخایو» ۳۲۰و یمهناخگابد ۲۰ «یساسیلک

 ةد اجا دلرهش . ردراو یرلهاکتسد تاحوسنم

 هلبتکمو رتسانم رب صوصخم هنرارنوپسیم كيلوتق
 . ردراو هعیطم ر یراح یتافورح هفاتخم طوطخ

 یمسر رب « بولوا یخد یسهعبطم یسر كتالو

 چوا هدنحراخ كروس .رونلوا عبط همالاسو هتنع

 رب بارخ یرلتهج ضمب .رددوجوم هلشیف كويب
 ۱۸ و یسوبق ۱۲ « بولوا طاح هلتدنخو هلروس

 یجنآ «بولوا بکراک یراهاخ .ردراو یسهلق
 یرنکاكنرلفاقوسو «ندنغدلوایرلهرص. هغاقوس

 فیطل یسهرظنم « ندننیالوا مظتنم ریغو راط
 ی «ملسم ی ۸ ۰۰ ۰ ندنسل اها . ردلکد

 هنیرلتعاج یفوقمی و ینابرس «ینادلک [(واستء ناه
 3۳و ۳۶۰و نایت مو
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 ا ا

 Eig «بولوا یلرع لغ یوم

 زدن هجرد ؛۰ و ۳٩ نزاب یماوه .رئاوس

 ت ه دلاح یف دقمچ

 . ردمالغاص كب یساوه اذهمم

 -۰ رثا ردق هبکرد ۱۲ رفصلا

 یرهش ( یونی ) هدنسیشراف ات كلصوم
 شمافلوب دوجوم هدعدق ناز «ندنفیدلوا شفلوب
 یسهلرب كروكذم رهش «هسیاشغل و اب و
 هدهع دق خب راو .ردقو همش هدنفجهلوا شفل و

 « هدسرونلرا فدا هراعا شم رزکب کوب

 ندناوصو كرلب ص «ندنغیدلوا ینیع یعسا لصوم

 هدنلاح هبصق رب كچوک ؛ هدهسیدبا دوجوم لوا
 ناوم نالوا یربخا تله وما كولم . یدیا يلوا

 «هلکغا تمه فرص هنراماو ميسون كلصوم راح

 هدرلتفو واو شک

 رهش اردن لصوم «ندننیدلوا دوجوم (یونین)
 ۰ یدیا شمالشاب هنلآ ینتیمها كروکذ م دق

 .رلناوراک هرصب و دادنب و ناسارخ هلبا رصمو ماش
 مسا و «زدنغیدنلو هدنماټجاو لوصو لحم كنب

 ندنسهیعقوم تیمها وب و ؛شفلوا هيم هللا یبع
 لبقف ی هدعب . ردشللا نارع بسک یفالوط

 نیقارع تباہنو یزکرم كنبرلتلود ناورص ین و
 صوصخیلعو دارلنوم «بولوا اپ كنم ریق وعلس
 هداعلاقوف هدننامز كنق ولس هاشک ام دلال الج

 هنااح رهش ر كوس ندتقو وا

 تبیدم زکارم كوس كلا ا عیسولو رامعا | “یس

 هرکص ندرلبت ویلس که هیمالسا

 رل آوا « بولوا قاب كنکوس كا ندنلود ناکیانا

 وکاله هدء! ۰ یدرلشعا تمه هنب رامعا یخد

 رب «قرهنلوا بیرخت ندتفرط كنلرویت هرکصو

 یرمش لصوم .ردشمامهلزل ینتب روم یکسا اهد
 هلب راشاق كيياو یفلاجوسنم صو مخ اییعو هلیمیانص |
 مویلا هنعون رب ندرلهاق و «بولوا رومشم |

 هبابوروآ هلبتقو یسلریو ین ( نلصوم ) هدایوروآ ۱

 ون كدیانص و . ردلیلد «ننیدنلوا لقن ندلصوم
 ندیکی « هدهسیا شلاق یسهکلوک ر قجنآ نوک |

 تلاق و دادعت نا «هسروناوا تمه هنسایحا

 هلاح قح هلوا اص هشافسریس فان هلجد . .رددوحوم

 هرصب ندلوبناتسا كرکو ندنلحاس ماشو « یعضو
 لو رمد یقحهنلوا دیدم هن زفروک



 و

 یو تا سد تو Û 4ف

 ےن فدک سو ات نیو کڅ

 نا ےن را

 0 لصوم حس زکر كءاعئسو تبالو

 هدنفررط يا تاب هلحد هللا رهش « بولوا یساضق

 اقرش NE یغیدلوا ترایع ندهعساو *یفارا

 «هلبرلاضق راس اض «كوهدو هرتع الاعث «رابز
 یغد ندنفرط قرش بونج « هلا لوچ ابونج
 میس راشعو نانعش .ردد و دج هل غ اس روز رهش

 « بولوا بک ص نده رق 7 ررارب هلی را هیحات

 كوي قوحر . بک هلا لاها ۷

 . ردواح ینرهبارخ هقیتع ندم ضعبو یراهرق "

 هنفرمت كغاعسو تیالو نوعسهراس لاوحا ]

 [ .هلرویب تمجارص

 قرش لا فلهرزح . یالو

 قر بوذح و رک ليم ۱ لصوم

 9 عقاو و دنته> کا تن هلعد و Ee ندنمق

 "هل اش .ردامم ليسا كن زکر «بولوا تالو

 هل رلتالو رکبراید و ناو

 خدا فرش 0 هلتبالو دادفب "ابونج « هلیفلف رصتم
 ۳۳۱ ۵" «هدلاح یفیدلوا دودحم هللدودح نارا

 °٤٤ هللا ۹۳و یلامش ضرع ۳۷۳۱۵۳ هلا

 یمهیعلتس اسم .رولوا دتع هدب لزا قرش لوط
 قجنآ یسلاما و هرتمولیک میرم ۰

 « بولوا فاتح یسیضارا . ردیشک ۰ ۰

 كب یعق ناتسدرک نالوا هدنتمج قرش كنهلجد

 رئاس كەر زج « یعق یهدنتهج بیغو یلەضرام
 (راجس) زکااب « بولوا زود ۰ ېک یرلفرط
 هیت ناتید ( نیرفع لت) هدنیرف لصومو یغاط

 لقتسم روز "برف «

 درکو یدودح یالو ناو هدلامش كرك رانا و ۱
 كسکو ماطر, هيو هرنارا دودح هدنفرط قرش

 شک ا یراکناو یرللوف كرلن و« «بولوا دتم رلغاط
 زکآاب و ؛ رولوا دتم ردق هنرانک هلجد هدرار

 غاص تبلحد هدنغاعس روزرهش

 هدتهحوا كنغاحس لصوم سفن «بوشل و راهووآ

 یهدنهج و .ردنرابع ندراهچراپ كچوک یرهووا

 ساو هد-ذفرط

 «وخاز :قرهبالداب ندیبرض لامش یرلفاط هعلشاب
 «لیدنق «روسرس «نامرب «روزم « راولز « امو

 « یلع لیچ «غاط هرف ۰ نر لی« 68
 قالبچ یسهلج كرلغاطو .ردهراسو یغاط كشوک

 صد 6 ا

 هدنرا باب و هدنراکتا « بولوا قلشاط یژکا و

 روتسم هلامروا یرب چه «هدهسیا راو رلاعرم
 « 2 ر هلک ندنتالو رکب رابد یغامربا هلحد .رداکد

 هبقرش بونج ندیبیف لامش یتیالو لصوم
 ندلابح روکذم ندلوص .ردیا قش هنیو ییقوط

 «بولوا قوج رانا نالوا صنم هب هلجد « كل ر ها

 . رد ( لفسا ب.ز ) هللا (العا باز ) یراکویب كا
 «هلئامس هده ارا دودح هدنراوح روطق العا باز

 هایم نوتو «قش ینغاعس یراکح كنتالو ناو

 هدب و هېه بونج « كرهدیا عج یتسه را

 :نایئس لصومو ؛ راقآ یرفوط هقرش بونج
 هنندودح یاس روزرهش «هلا قش ینسهشوک قرش

 تاناونس کیا ؛بونود هبیبرغ بونج «هصاوا لصاو

 یر ( رزاف ) ندغابعو «رافآ قرهرآ یندودح
 باز .رولوا صنم «هلجد هد کی ندقدل آ ید

 نارآ یدودح «بولک ندنجا فباریا هسیا لفسا

 «هلبا لوخد هنغاععس هینایاس ندنزافوب رب كل هلسام

 هب ی ف لاعت « گر هدنا عج نس هب راج هایم ےک كناروا

 ؛ راقآ یرغوط

 یغاعتس روکذم «بولود یرفوط هیلونج بر
 كوس كلا كتهلجد . رولیکود ههل جد «هلا قش

 قرش كالو ید یر# هلابد نالوا ندن رم ات

 ( مهدا طش) . رب رآ ین رادقهرب كن دودح لونج

 نر راقا هونج ندلامش هدنغاعس روز رهش

 یخد یرارهن (رواخ كچوک ینمی) ریسوخ هللا

 هل وا لخاد هنغاعس روز رهشو

 ندکدشلرب هدنغاعس لصوم « كرهلک ندیراکع

 ر ) راز ود
 -اق هغامرا روک دم هدنسشراق كننرهش لصوم

 و هن ندنغاط راس هدنتهج هر زج . روشیر

 هنارف هلنایرج ییفوط هبیلونج بیغ رهنرب هلعا
 « رعرط یداو « یکی کیدلکود هن ره (رواخ ) مبات

 ندنب رذع لثو راس ید بصق یدادو رجا یداو
 زکلای « قرهقآ یرغوط هبقرث بودنج «هلنامن
 یمیکیآ گی و هئارف یسجرب هدنراسوم روا

 .رارولوا 1 هب هلح د

 ۳ 1 |نازیم «بولوا قاععص تب یزاب یساو

 یخد یرلشبف « هدلاح ینیدقیح ردق ههجرد ۲

 نالوا برق هبهلجد 9 .ردیلکروسو یادش

۲۸۱ | 



 روا + صAY ۵ صد

 . یاهنام صو صلال ۰ بونل و ر) قوعح ر | یر هعکو « ندنه داوا كرسکا راکزور هدرارب

 اوهو . ؛روناوا لمحت ترارح «ندننیدلوا نرس
 راکزور هدن راک ا غاط زکااب ۱ ردمالغاص لی

 | كركو یعیبط درک « هدنجما دلرلبداو ضمب زالآ

 ندرلوص نوغروط نلی ربدکیرب نوجا یضارا ءاقسا

 راشبق هدرلغاط . ردیلهقلصو ربغآ اوه «ینالوط
 رس یفل روا شق نواب راراق «بولرا ترس اهد

 بحوم ینافات «بوسا اردات یراکزور ماس .ردبا

 زوط سفلو لتیاک ندنلوک ( هراو ) عفاو ہد یف

 ۔«هدلاع کیدملشیلا یسهلج كرل دوجومو ؛راقیچ
 یمهیاها تاناوبح .راردبا هرادا یراراوجو یتالو

 درکصوس1یلع «بولوا یبا تپ یراسنجو قوج

 هلکرخ و ېک « نوسیق یلتیلک یرلتریشء برع و
  هندنج بیو نامهرق یرلنویق .راراسب یرایروس

 ۳4 «یدام یشاطرب كنب رلیک «یک یراق داوا بوسنم |

 | تعارز قحن آ «بولوا تیام كب یغاروط .رولوا
 وا ارجا هلتالآ سقان كبو هرزوا هعدق لوصا

 هیعلشاب . روس هنل وا هدافتسا قح ۰ ندنش دنل

 «دوخم « كج رم “رپ «هبرآ « یادغب نا وطح

 أ « نولو ؛ ماسیس ‹ هلق « هات « رصم « هل وصاق

 « وز « موزوا ۰: یر ناف هرونک ۰ قوناپ ۰۰۰ یرادقم كن رلکو نوبق |

 «لاتفش «یعا ؛امرخ «نویل «لاقترو «قیتسف

 | « مداب «زوج «زارک « كيرا «ریجا «ران « یلادرز
 « ہونآ « دومرآ « الا «بانع « هاتسک ۰ قدشف

 .راقیچ ید غمض عونرو هنیق .ردترابع ندنعاوما

 | نویلم ۲۵ هرآو ۳۲۰ یونس یلالوصحم یادفب
 ۱ «هرکص ندکدتنا هرادا قکلم «بولوا غلاب هبولیک

 لاقتروو موزوا .رونلوا جارخا یغد هراراوج

 زا و كريس تب یرلنامروا .ردیلتیاک ید یلوصحم

 هجندعم . رونلوت هدرلقلفاتب شمب قجنآ «بولوا
 ندنرترب نیک:ز دلا فیهیناثع كلام ىتالو لصوم

 دوحوم هدن رام ددعتم ندعم روک «بولس هنلوا دع

 زمگیدید زاف یی ) ىغا شاط «تفز ؛یک یفیدلوا

 قحو نوشروق ییس «رقاب «تروکوک «( لورتپ

 لورتیو تفز ندرلنو .روبنلو ید یندعم نوتلآ

 ینیدلراقیح هدهصوصخ تروص ندنف رط یاها

 ۳م 1 و تم هایم کد ی
 لباقت هفراصم هدعب « بولوا هدتلراقیج ردق

 هدنرفرطرثکا كتالو .ردشفلوا كرت ندنکیدغا

 كنب رهث لصوم هله «بونلوم رلهصلباو هیندعم هایم
 لیلا «ربلایع «تربکلانیع عقاو هدنراراوج
 همزتامور و هیدلج ضارما یرلهماباق ارفصلانیع و
 هدنمق یکه دهر زج كننالو .ردعفا كپ هللع راسو

 یرلتآ .ردیسیک يتف هدیفاط ماش یف اط

 یرهود .ردسا ك ؛بولوا بوسام هنسنج برع
 برع لجوکروا ر هل. هود ج یلجوکروا ۹
 هک كن رابکصو رتسا .رددلوتم ندنج نم یسنج

 .رونلو یرلسنج ررب ییا كو یرا صوصخ
 یفیص , ۱ ۰

 یراهود ۰۳۹۰ ۰۰۰ یرریکم aa ۰ یر

 1۰۰ ۰یرلک مو ۰ ۰۰۰ یرارتسا ۹۰. ۰.۰

 . ردقوچ هدیسهیلها رویط .ردهدنرل.دار سر
e ۱ ATI 1 

 غاط ندهیشحو تاناویح . راقیح لاب رادقم یلبخ ۱۳ يرو یرا هدنژراوج لصوم | داراهزبس هلراهویم راسو توط هرفو فا «بورخ

 « زوموط «ینا زوو هایس « تروق هدرلنامرواو

 هدنتهج لوچو هجارف « كيک « نالترص « قشو
 هرئاسو لاقچ «ناشواط «یلبت «نالیج هلرلیروس
 راسو روم «زودنوق «نون «راسک اص «بونلو
 ید یاناوبح. راراب هنلاما كروک یرلت-و

 «نالسرآ نانلو هلتیلک هدرلنامز کسا . ردفوج
 كروط .ردشمالاق رثا ندناناویح ېک سراپو نالبق

 هدهعدق ةنمزا زکلای «بولوا قوچ كب یاونا

 .رویفلو یدعشینوق هود نالوا یورص یتدوجوم
 یغیدلوا قوچ هکاهم تارد> یک برقعو نالب

 هنام ور زم «بودیا روهظ هرص هرآ یخد هکرکچ «یک

 . یعاونا كنيلاب هدرلبازو هدهلجد . رولوا طاسم

 .روینلو
 « بونلو یرلیا كي هیتقو هیلم میانص

 ینالوممو تاجوسنم رئاس هلیسهشقا كسا كلصوم

 هتي وهاو تیلمکمو تلوپس «نکیآ شلو روپشم
 «ندننیدم هلوا نکع تباقر یثراق هرا هق رباف وروآ

 لخاد « بولوا یعیبط یبیئدت كنبلحم میانص
 . « هیفتک « فشراچ «زب ندقوماپ و كوب هدتیالو



 « قانشوت « لاخ “ى ار 2

 داوم و راش یقاعتم هغا ب وق هلا 4فلتخح *یناوا "

 .ایتحا كرلن ون .رونلوا لاما یخد هرتاسو هغد |

 یراجحم .ردنفوتم همه رب زج ی رهظم هرابتعاو ۰

 رهيا همنارا كلام راسو نامرکو نادمهندفرط

 مورض رایخد ندفرطر هلنوردنکساو اح ندفرط "

 هدیدرد درلق رط و قجت | «بونلوا ارحا هنوز رطو

 هلرتساو هود هدنچوا «هدلاح یغیداوا نوزوا كم |
 سقان ناد كاک هدنرزوا هلحد هدنف رط دادو

 «بونلشدا هل | هطساو رب تال هنس كم ها و ۴

 ینراجم عبطلاب « ندننیدق و هیلقن طئاسو لمکم

 هناتسدنه :یاحارخا هعاشاب .رویمهدیآ a هل ال

 < تكيتفت «یغآس «یرد «یزام « طومالب

 راخذ ناناوا لاخدا هدادنب «ندنعاونا كراو و

 « یوم لاب هللا هفلتخ تاناویحو ندشعء وروق و

 «نیشم « شیرچ «نواص «یغای نویز «نویفآ ر
 ندناجوسنم ضمبو هتسارک «یلا سرم «نایتفس
 دادغبو هلکاک هدهلحد یغوج كننامارخا .ردنرابع

 هقشد ندننال وصح تالو «بوناوا ارحا هلی رط

 تالوصع لیتر. ید ندنرت الو ا کا
 ندنفرط یراج كناروا «بواک هلصوم داوم راسو

 یغاب نانلوا جارخا یونس .رول ردنوک هادی 3

 نوسیلم تج رب یزامو بیرق هیولک نویلم ییآا "
 ناکهرکص ندهدام یکیا وب «بولوا زوات# ییولیک

 هد در ما ت
 نوبام رشیتل آ یاجارخا هرآ و یادفب .رولوا غلاب 3

 هدایز ندنویلم راب یونس ۰ رولوا غلاب راک 3
 ٩۰۰ ۰«مود ۲۸ ۰۰۰ص ۰ «نوبق

 یلآ بم ردق ۱۰۰۰ و تک ۷۲۰۰۰ رسا 6

 یناجارخا نیشم هللا تسوو یرد .روناوا ار

 ۔رد۔ا: ھا لیخ ید 8

 یاالاخدا ۰ رولوا غلاب هنساريل نان

 ۰ بولوا هدنتبسا و ر نام هل :احارخا ےک

 : یالاخدا هععاشاب .ردهدنرهدار ارا ۰۰۶

 یی هریک تاغارخا موط

 مجزا

AY 

 | ندنو هودو كرتغتو ۰ 8۳ ٤ هداڪس « 4

 | ندجمولو ریفاب « « یکی نردنلوا لاعا تاج وقم را ٩

 ۰ یهوئس تادراو

 | جاور نوسلوا هدناع هلیقیفوت ه«امز تا

 ۱ و «هلبا یابع هل رط واو هردو دادب ندفرطرب 1

 ح یلتاط ندک هیپوروآ هلبرلتآ برع نانلوا قوس

 -قوماپ | ق ومان

 ص 6

 شفلشیا « لورت, «هومن «رکش هلبا كیابا قرماپ
 «یرلیلاخو لاشمم «یسهمتما اپوروآ «نداعم ماخو

 كتالو

 هيام فراصهو ۰

 . ردنرابع قد وتو ی.هشقا ناتسدنه

 .ردهدنر هدار ارل ۰ ۰

 5 هدب راقو ی رادتقم كتالو لاها

 نود كپ رادقم و هروک هنتعسو كتالو « بوال

 .رویلیشالک | یتیدلوا نوکسم هلیقال «ندنفیدلوا

 :ردمقتم ین هجور هلرابتءا قاعس یلاها و

 یاس لصوم سوق ۱۵ ۰
A۹ ۰۰۰ دروزرهش ۹  » 

 » هرنایلس ۰ ۰۱۹۰۰

 یالو لصوم ا « ۳۰۰

 : ر دوسقنم ی آ هحورب یخد هلر اتما بهذمو تیساح

 زن کت
 یرباشع برع نیشنهیخ ۰

 درک ۰

 کر ۱ ۰

YEA ۰هیلسم *یلاها امج  

 یادلک ۰

 ییاوتف یایرس ۰

 2 ودعب

NSناھا نایتسرخ ًاعج  

 یلشارسا 9

 یدیژزب ۱:۹

 هفلتخع بهاذم ۱

 نوکی ًاعج  ا ۰ ۰

 تیم اما ییاحا بهاذم کیدو رلي دیزب

 یرادقم كرادرک رار هلرلنو .رددرک هعیسنجو

 هجدرک رلنو هک «رولوا غلاب هسوفن ۱ ۰
 نالاق « بویلبوس هکرت رلناکرت روک ذم هدلودجو
 نایتسرخ موما يلع هللا هیمالسا ؛یلاها ۸۰

 نع نال سوف ۰ ًامج ین رل یدو و
 نا یوم كا كتالو هدلاح ر ۰راز دماکتم هلا

 هدهجرد ىح واو هجدرک هد هجرد یعکیا «یب یع

 انا راتنادلیو لیووع ۲ یسا رلناتسرخ یدک
 یرلنالوان ا كران السم «ېکۍ رلفدلوا ندند
 «بولوا یکم ندنداةحا كرلب رع هلبا هعدق *یاها

 برع .ردبرعسلاخ رلبرع نالوا نیشن یخ زکلا
 «بولوا یرل:ریشع یطورعت یراکو كا كنىرباشە



 ص د م

 هدنفرط غاص كلهلجد هلب راب روس یلتیاک رائو
 دا درادرک . راردبا نالوح هد هرب زج

 هدنلاح تربشع «بولوا نکشمم یرلضمب و نک

 نیزاب و هدنرهناخ هدرلیوک نیذیق یخد یرتنایاشاب
 رب كرد رک .راردیا تماقا هدنتل آ ررداح هدرلالباب

 هدننایم رانو « بولوا قیشب راق هلرلارا یفاط

 هدراداقتعا بر یک (ییراس)و (قابش)

 بس یمهلج كرانایتسرخ . ردراو هدیرلن الو

 یرلن دلوا برع یمهلج هدلاح یر دمو رب هیس

 رب یتالوط ندنرلقرف نالوا هصهذم درج «هدلاح
 .ردرلشل ا یغرلمان ینایرس یفاط رب و یناداک یقاط

 نکاس «بولوا ندندافحا لّارسای یا رلیدوهب
 .رارلپوس هجدرکو هجشرع هروک هر یراقدنلو

 قاعسو تبالو یربتکم هبدشر هدتنالو لخاد

 نوت .ردنرابع زدباب جوا قرهلوارصح# هنب رازک رص
 یخد هدرلن و« «بونلوم یتکم ناببص ۱۰۷ هدتالو

 1۵ یر ه-ردم .رونلوا سیر دټ هرزوا هعدق لوصا

 . رده دین دن كلی هدیلاسیردت لر «بولواهدنددع

 ۳۰ امچ یغد كراکلوتتو كرلبنابرسو ییادلک

 «بولوا یرلبتکم رب هدلصوم زکلای كرایوسومو
 . ردنرابع ندهنادنا باکم یسهلج هدلرلنو

 « بونلو درکاش °11۸ هدسرادمو باکم ا

 .ردناا ی٥

  هعدق ةطخ ( برون آ) نام یتالو لصوم

 «هرو۶» ی-هعدق لاوحا «بولوا ترابع ندنس

 ارش هخاوج رو۶ | ردوا کرد هدنسدام
 هرایکفلسو هردنکسا هدمب «هرانارا تکاع هدنض

 اه یک اساس هرکصو
 «قرهنلوا قالا هب هبمالسا كلاعو « عف هدننامز

 نادج ینو ناورم ین هدننامز هبسابع تفالخ

 هدنسهرادا دب در لیکی نا هرکصو رلیق ویلس هدعب و

 ككولم فئاوط راسو داراسوا قلهرا رو ؛شفل و
 دوام ندرلب کنج و و ماد سر ادا تک

 تیابنو رلیلنویق هرقو یلنویق قآ هدمب و كروي
 ندنسهراحم نار دلاچو ؛شمک هنیلا فن هوغص كولم
 ندنف رط یرلترضح ناخ ماس ناطلس زواب ناک ۃ نج هرکص

۳ 
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AR.رو  
 نر |مسق ندنسیا ها ر دشفا وا قمه ناف تلل ام
 ۰ رددودعمندناتسدرک تکاع «ریارب هلسل وا به

 ارا ًاریخا « بولوا مقاو هدنسیشراق كلصوم
  هنادیم یرانآ قوچ تب «هنیرزوا تایرح نانلوا
 «هقشب ندنرل هبارخ یریمش رهش یونین نالوا شم
 .مدنع اخس لصوم صوم ایللعو هدنف رطره كالو

 .روبنلوب یرا يارو هعدق ندم قوچ كب

 . مسقنم هفایتس ۳ یفآ هجو رب یتالو لصوم
 یا رق ۳۲۰۳۱ و هیحا ۲۲ «اضف ۱۸ «بولوا

 : رد واح

 ارق رادق هیات اضق قاس

 1 `  ناهش ۱ مت
 0٦ } عبس رباشع |  و

 : .٠ هیدامع

 1 ۱۹ یافیلس وخاز
 ۱۳۲ یچروس هرقع ۳ لصوم

 ۷۸۰ او راّیذ ناورش ۱
 ۳۰ ید وی دل وهد

 ۰ رشعلت راینس ِ

 هیلم

 وامروخ زوط ۱
 Tor یرپوکنوتلآ ۱ دل وکر ک

 ۱ ناو رز

 هربد
 AE كلاب ۱ اور

 وا ۲ روز رش ۱

 ۱۳۱ هوالقش قاس یوک

 هیئاطل- ۱
 ۰ چ 1

 ۱ یزید ] لید
 ۹۱ هبتهرق هیحالص
 ۷1 هار

f 

 هینایلس

 كج ورپ
 2۷۳ هلزق ریعنلک

Eغاطهرق  

AEE۱۰۹ هکویس ٌةعلق  
 طاطا روس

 ۱۷۹ ۱ ا ةرومعم
 ردشد

 ۳۰ ۵ ۰ دازاب رهش
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 . كتبالو نالوا یمانمه .یغاعس
 . كتبالو « بولوا یاس زکرم ۱ لصوم

 1 یغیدل وا ترابع ندنفصا نامو ندنمق یف لامش

  ندرلتمج راسو هلیغاتس روز رهش اقرش «هدلاح



 ندنغانس زور زبغ E هللدودح >

 2 و و هلیسارجم العا باز هدنتهج قرش ,

 هر, ر>حو ار تا یم رظعا مق di ےن

 نوکسم كاو وا ك , الو «هدهسا زا زا یمسق 7

 د غر هفته رانآ هلاق ندرلبرو آیا .ردبر ۱

K2ینیدلشالک | ندهفن هدام لاوحاراس -ردهدنیح و  

 .یدلروک تحاح هنن رارکت ؛نرجآ ۱

 هدنغاصس لنا ما كنتبالو هنطآ 3

 | طوم
 نایکود هب وص لوک ندلوص ؛قرهلوا هدنسییی |

 هبصق كجوکر  یزکم انضق هدنب رق فل ەرد رب
 «یسهسردم ۱ «یمءاح ۱ «ییلاها ۸۰۵ «پولوا

 هدنفارطاو یسهعاق ر یما ۶ سر راک ۳۳9

 .ردراویراهارخ قوچرب و یرلهاب و غاب شینک |
 بید ( سیل و ون دوالغ ) هدو (هباوا) لوا كا "

 ۳ ۱ « بولوا سسوم هدا كءدق رهش رب نانلوا 8

 وا و ؛یدیا رومعم ییخ یخد هدنامز رلیقویلس
 .ردراویلاخو ماجو عاج بارخ جاقرب هلاقندتقو
 .ردیواح ین رازم یخد كىر ندنرالغوا نامهرغ

 «هلیتالو هنوف الابش
 هکذلس ید اقرش «راناک ابونج «كانمرا ابرظ _

 كنس هلسلس اوب ییلامش مق .رددودح هل راشق |
 یس وذح مقو قلغاط قرهلوا ترابع ندن راک#ا ۱

 « بولوا قاهووا ترابع ندنسیداو ( وص كوک ) |

 غاص «هلا قش هقرش ندب رغ یباضق روکذ م رهن

 قاغاطییضارا رثکا .ریلآ یاچ چاق رب ندلوصو

 یدهعورم ؟یخارا «بولوا قلنامرواو قلشاط

 ۰ ردهروک هب هیلحم تاجابتحا یلالوصح و ؛ ردزآ

 یرلنامروا .ردقوچ اهد یدهرثم راعثاو یرلغاپ
 «بولوا کج ندهرق ۷٤ اضق .ردهجهدایز هد

 ۱۵ ۳٦۸ « هرزوا قلوا ی "الماک « «یسلاها ۱

 . ردنشک " 8

 | کیطوم
 « هلرغامس شوم الاش « هلیساضق زک سي "

 .رددودحم هلیغاحم- درعس یخد ا ووو اش

 ندهرق۱۲۹ اضق «بولوایم هرق (سیم ) یزکح

 یساضق طوم بس

 یاهننم كنغامتس و تب الو سیاتب

 ۱ نالوا هدنق رش دروکد م رپ «بولوا ءدننشت و 3

JS Eأ  

ELEترش *بولوا " 
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 درکی روصتو ینمرا ی ۰۰۰۰ زکلاب و ؛ردنکم
 دار دنوکشما هلب ی اها ۱۷:۲ ۴ ««رزواقلوا مو

 ۲۰۵۰ .هدنسلاعت مق «بولوالهطراع ییضارا

 - روینلو یغاط (قدنخ ) نالوا یعافترا هرتم

 «رادواچ « یراد « یادنب : یلالوصح هصلشاب
 -هویمو موزوا «ریونکو قوماپ هدرادقم زآ «نولو

 .ردقوج هدیثی رح و یزام .ردترابع ندنعاوا كرل

 ذیذل كب یسه راج هایم یرلنامروا
 نزا و قوّئوص تي نیشیق یساوه .ردقوئوصو
 قد سر نوبق هیحلشاپ ی-«لها تاناومح . ردفطل

 3 «بولوا قوچ هدیرلنافوق یرآ

 -راراپزب ندرونکو ابع ندکو یلاها .راقیچ لاب

 تناع؛رذآ (ناقوم ییرع )
 .هرقو هدنسق رث لامش یاهتنم

 زا دف وا

 .ردنراع

 ۱ ناغوم
 (سرآ) قرهلوا هدنسهرآ نالکو ناورش هلبا غاب
 بونح .كلحم ىلا هلیغامرا ( روک ) كنه

 یرلارج دورالاب و روک هلا سرآو هدنسیقرش
 لا قافاش و یاءعوق « بولوا هطخ رب .هدن-سهرا

 یسیقرثمقو هنارا یاب رغ مق .ردترابع ندهووا

 ةحاسم .ردقلم هنتلاا وک اب «بولوا میان ههیسور

 یناوهیزاب .ردهرتمولیک میم 544۰ یسهب

 زکلای «بولوا هدنتلآ وص نیشیقو قاعص تب

 هیاروا ین رلب روس یرلنابوچ درک هدرا كلبا

 ؛ پولوا روم هلرللودج هلیتقو .راردبا قوس
 كرالوغم .یدناراو یراهبصقو رپشو یسلاهاقوج

 :تیلاتما ۰ بولوآ فارت یاقوت مته
 : ردش)اط

 نا» و « مئاصلا نا » ]

 تا E كلا قفوم

 [. هللروب تعجا رص

 وا
 0 نارطملا ن ندلا قفوم

 ندابطا ریهاشم (نارطملا سجرجح ن سابلا |

 یلوطدب یخد هده دا و همکح مواع « بولوا

 هند مولعو ؛ شلک هیایند هدقشمد .یدنا يحاص

 تحایس هنیراید مور نوجا یلبصحت كب هینارصن
 نددیلت نا ٤ر هدک هدادنپ «هرکص ندکدشا

 تادا هلبا هشکح مولع تاشو یع ندربهاشم راسو

 «هلئدوع هقشمد هدمباو ؛شعا لیصحم یه رع



 فوم

 تاه وب ؛شفلو ییبط رب كاتس را٭ یغا درب دا
 كلا لازم « بودا پاستا هب یل ونا ندلا حالص

 ۱ قرو> «4ل-دا وا هداز ك یرابتعا و رد هدن هنع

 ؛شعازق تورث رب كوب «قرهلوا لات هنیرناسحا
 قوج هرلباتک . یدیشعا ادتها هدنر رخاوا و

 ادعام ندالاسر جوک هدشنافو « بولوا قاص

 كيب مرکی
 اتسم چوا

 هنب 2۳ یخد نادر تفکر یدیا

 هلشاعم . یدیش# | روهط یانک دلج

 رربدتیا خاسنتسا باتک امناد ۰ :بو وط

 یدنک «بولوایلع+ ن
 | هدنخرات ۵۸۷ .یدیثمزاب رلباتک قوجرب هلیطخ

 ناتس» : ناف ات هاش اب .ردشعا تافو هدمذمد

 ةب رصانلا ةلاقلا » «ماعان » ءابلالا ةضورو ءابطالا

 ین ةا ةلاقلا » ۰« ةيععلا رومالا ظفح ىف
 راودالا فاش راع:خا» 6 ةبعلا ربادتلا

 يلد EC NETE زذل » 6 نینادکال

 « ةدرنلا ة ودالا با » 6 ءایطالا ةومد بهذم

 .ردهزاسو « دل وللا بط بادآ باتک» «ماعات

 | مالسلا دبع نردلا قفوم
 شل هیابند هداج «بول
 « هلبا لیصح یوزاس و همکح مولعو ی هداروا

 رصات كلم یحاص تكناروا ۰ در هدیا لاقتا هبلح

 هدم و ؛شفل و هدنتیابط تمدخ كد نب فسوف

 وا ندمالسا

 «بو دیا تاهن ه دقشم دو ۶

1 
 ET هدنخران ۰6 و ؛شفلو | كنكتز نب نیدلارو « ب الداب هتبابط یارجا

 |. ءابطا هاشم
HR eهد ۰3 هرکص ندنل وخ د هرص» نی وا ندلا  

 تیب یکیا ا وش نالوا هدنقح موم .ردشعا تافوا ۱

 | هروک دم رهش هدنرارب هدنطیض قثمد فو

 هرصم هدنرادصف هقشمد رانا و ؛شغا تدوع

 كلم یحاص اروا هلتدوم هاج تبیان « بودیک

 هنتاذتلاو ناسحا «كر هریک هتنیابط تمدخ كروصنم

 .یدیشلوا روظم
: ۱ 

 E ر زعل ابغا ندا قفوم

 ہد اأ ا یادتنا «بولوا ندمالسا ءاىطا ریهاشمیخد

 لاغتشا هلبا هقف م هدهنیما ةسردم هدقشمد

 یارحا «پودبا لع ى ط لء هدب و ٠ شعا

 ۱ یار ۳1 و هلن راهم ییدتبا تاک هدنابط

 . eدنوک هدغاو هودا ندن س هسیک .

 ا 5 استو تاریخ یکیدننا بور

 «هدنتیابط تمدخ كوبا نب رکب وبا لدام كلم
 ہد: کًابیبط رس یاتسراج كنیکن زن دو نب دلارونو

iE 

  0های

E 
  aمعتلا 5 لکوتلا 5 هلط) ) هلا

 ءافلخ ( دیشرلا نوراه س ۱

 كمالا ىلع دقتعم نالوا ییعشب نوا كبه سابع

 ردم هدنتفالخ نامز «بولوا یدم«یلو و یردارب
 «بولوا تاذرب لفاع و ر دم یسردنک .یدبا یروما

 - ها تفالخ «هلکا لاحرا لوا زا رب ندنردار

 ووما * هرادا هدشنامز كنبردارب « هدهسیا ش

 . یدنا E أ

 ۱ لالا ن قفوم
 ۔ارعشو ابدا ریهاشم

 ۱ هتلا دل ظفاح ندهبطاف كولم هدرعم «بولوا ند ۱

 ردق هدندزن و ؛ یدیا یاود باک كد لا دع |

 «بولوا رم نامز قوچ .یدبا یلام كب یرابتعاو
 حالص و وا مورونوکو یا هدنرع رخاوا

 :ردندیرامشا “اج

 یجدلاق علطت ءاضب دیو

 اهئادب نی رظانلا قشت و ًیبص

 اهباش ناوا اهئاوذد تباش
 اتفاق ۵ادا اهقرقم دوماو
 اهعوسو اهتاقبط ف نیملاک
 اهئایضو اهضاییو اهداوس و

 یدوم « بولوا ند ۱ موم ¢ یدوم

 “هج كني وبا دلا حالص هدرصم . یدبا بهذدملا

 .ردشمتا تافو هدهرهاق هد ۵۷ ٩ «بولواندنسار ما

 كنعشرپ حورا لی

 كجا ضرعت «مخگ تسار هب ید رب شش pz ب هبلاویح

 نوکر ییهجرت یحاص « هلغل وا یس هالهاح تداع

 تباصا هنیزوک « بونآ ینرعخ «هجنروکر اوس

 ییدلیوس هدباب و .یدیشهراق,ج یغزوک رب «هاکا
 :ردندترامشا ءبلجح هم وش

 ترسح ذا سمشلا عامش نم اويجعت ال
 ووهعم ناشلا اذهو ناوبعلاب نم

 یرظن لقم یما فيك اوبجعا لب
 روتسم صخشلا لیئتض وهو میل

 لو بصعتم هدنعسا یناشیوخ مغ

 و

 -ارعشو اطا ریهاشم

e أ 

 1 ع ن فسو )
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 امش قرش كنج 0uk( 0م 7
e ۱ ۱۰ : ۱۱  

 كالهرتموایک ۷ ۵ ك ( غنووال) و هدنسلاعت ق ورش

 گرم ده ذرم) عات و 32 ( ا

 ۱۳۸ * هلبا لام ض نع ۳ ۳۰ و هدر

Eلوط  Nkك_:كلاا  

 ییلاها ۱۸۰ ۰۰۰ «بولوارهش كويب رب یزکم
 EE شینک «ینس هلق چا « ۍروس

 كپ ینارطا . ردراو ینراجت كلشيا ىلخو یسهیبا
 .ردرادلوصمو كانم ر

 | لوم
 شینک هرتءولیک ELE « بولوا هرب زج رب |

 ه وذ> ندلاعت EE هلب زافو لوم نالوا. ۰

 هرتمرلیک ۵ کا هم و مقو 0 یو

3 
a۳۹ 1 و دنتوح  

 یلاکرب .ردنوکسم هلا لاها ۰ ۰
 یراتابروا «یراباج اردا نک ر

 قایلاج .ردراویهعورزم *یخارا زا ربو یراعرم
 یتا تک یسیلاها رار دوو ی
 . ردرلشعا هظفاع

 ۱ هدازاب الوم

 ی ترب وش .ردشماشاب هدناره

 یءبضارا

 « بولوا ندنسا رهش نارا

 هدننامزارشاب نیسح ناطلس

 شنابز یک زان زا ملکت تلاحرد
 شناعد هیعغرد ابوک تئساآ لک كرب

 « یور نیدلا لالح » ]
 ۳ تەح ص هتسوه دام

 ۱ مود یانالوم

 ا نو
 رد رمز هدناتسمح ) 101620 ( و

 نا ندنخاط ر ) دل وم

 دار .رولیکود هنغامر | ( هبلا) AE ندنا رح 3

 . ردلاص ةشافس ریس یجق ناک 8
(Moldava )نادغب هدهنامور  

 ی٧ا ( هب وادلوم ) ری | هوادلوم
 0 تایرتسوآ « بولوا 8 ناریدنازق 0

 « كل رهدیا نایرح یر وط هوا «هلن اهن هدنس هطخ ۱

 | ییرغلحاس فیهحوقسا ( 11011 )
 | ندنریازجهدیربه نانلو هدنسیشراق

 ۱ تعحاص مرد دام « ناتلمه ] | ۰

 ی هشت واهاو: ناسا شا

 .یدیا روپش» هلبرلتماسج یراکیوک | یدرررترولک ۳۱۰۰ «رورلاب ندنجما یر

 . یدمشم رب دتا ۱
 ۱ « بولوا هرتمولیک عب ص ۸۷51 یسیطتس ةو

 ل و م

 هنادنب « هرکص ندکدتبا قش ی-هطخ هنووفو

 ندناب > كلهرتهولنک ۱۵۰ امج و ؛رولوا لخاد

 . رولکود هنیرهن ( ترس) عبات ه هنوط «هرکص

Molda vieتر هن  

 E کام 1 | هب هب وادل وم

 « نادغب 9 ] .ردیمسا فو رعم هجایوروآ ك( نادغب )
 1 . هل روس تعحارص هنسهدام

 «(--یاودل هم )اھا لع » ۲
 E NE ۱ یاودلوم

A. Muller)رهاشم هالا (  
 كټ هس دةم تک« بولوا ندننیق رهتسم ۱

 «هلدخل و لخاد هنت ه ی. هجرت هب هبق رش هفاتخ هنسلا

 شيا و
 كح ینرلبلاق كنفورح هقرث طرطخ سنج ۰ و

 هد۱7۱۹۶ «بوقوط هد ۰

 ؛شعا تمافا هدهردنول هنس نوا نوجا

 . ردشغا تافو

Mollet) | |لیوان اغ« هدایلاتنا (  

 ف هتارابو هدنتلابا یراب كنعللا رق اتفلوم

 یزکد قاب ردا قرهلوا هدنب وج هرتءولت ٣٣

 راو یدل اها 93 ٠ «بولوا هصق و دناحناس

 - ی دیا یزد كەلەقود 21 هل تف و . یدبا

 ۱ هس ول وم

 مسا نایرو هنمف قرش بونج كنتهج یا هتسوط
 (هبکاربمآ) و ترابع ندنغ اس همای نامه «بولوا

 ید اھا

 هلیع دف ا ریا ( ۱۲0102518 )

 ك-ةادۇانرآ نالوا فورعم

 . یدیا یواح یخد قته> هدران ی٤ل

 روپ د٥ « هروک هتباور « بولوا قادن-ذح جالب ۱

ETTندنندوع ندنسه رام ]ور (كليشا)  

 (سوسولوم)ینوروت هدمبابو (سوریپ ) یلغوا «ءرکص

 وب « كرهدیا تره «ندهیلانسن هلي هلیبقو موق
 تبهسولوم

 (انلوو) «
 « رو «بولوا رد عبات هنغامریا

 دهیسور ( ۱۲0۱0۵2 )

 تی
 یسارج ردباقش ینرلتلایا والسورایو دوروغووو |

 .ردهدننون هرتمولیک ۰

 دف س رم ریازج e هو

 یالدمو هدنغایس و اوج ی



 ل و م
 تهی رب هدنسو یف لامش هرتمولک 4 ه كس هبصق

  یزک اضق هدمفوم رب لزوک كپو ءدنتلآ
 ؛بولرا هککساو یتج هبصق
 . ردراو یتکم هدشرو

 رغ لامت تیهریزج ی.اضف هولوم -
 قتلوا ملم یس ۸۱۲۲ ۰ بولوا ترابع ندنمق

 ؛ ید و عماج ۲۷ «یسلاها ۲۷ ۷ «هرزوا
 AT TS E ؛ ی۔هسردم ۲

 هرکد ۷ الآ
f 

E 

  2کم ۷۳

REN هو یس هناخنواص ۲ « ینا اب 

 ] تعجاصهنس هدام «یللدم » قرا اس لاوحا .[

 کو دف ل داف ترو

 : و ی هدش وج اسان | هیوا وم

 ندندشابع لبح نالوا یغاط تك کو كا كنس

 ی وط ه قرش لاعت هدم و هقرش ادا « هلن اعم

 یسا اها ردق ۰

SAA 

 ۱۳۹2 زفر وكه للم هدنرف یدودحرازج « 2 دار هدیاق )اب رح

 رفت یمارجم .رولپکرد هزیکد یقآ
 .ردهرتم 4۰ یا یطسو «بولراهدن

 - یاو رکود وص هرم کم ۱۰۰

 بر سو یو یاد و
 قایرج رکود وص هرم بکم ۲۰ قجمآ هدهما

 یداو روتسم هلا لیقاچ هجلشاب ررب کیدشیا
 - ردنرابع ندربهوواو

 هدهنات

 هدنتلایا یراب ثیابلاحا (1۲0۱۶ ) | 1

 - رش بوح ۱ ثكنراو ]

 هبصقرب هدنل-اس یزیکد قینایردآ قرهلوا هدنسیق
 اغا د هلر هاخ واصو یدیلاها ۱٩ ۰۰۰ «بولوا

 ردراو یرله

 | هزوهلوم
(Mulhouse (0 ی هال آ  

 هرتمواک ۳۷ "34 ( رالوق ) و هدنعاعس ساسلآ
 | نرو یربن (لیا) مبات ه (نر) قرهلوا هدنبونح
 هدنرزوا لود ندا طبر ینرلتامرا هور هلا

 «یسیلاها ۸۲۹۸5 «بولوا رمش رر یزکم اضق
 یلخاد « یرللو ریمد « یسهرظنم و عقوم لزوک

 ترا ‹ مچ میانص ؛یراهیدادعا حکم یحراخو

 یرهقراف تاچوسنم كوو همصاب ددعتم ؛یسەطوا

 .ردراو یغاجوا یشاط ایفاضوتیا هدنراوجو

 ٥ هرتمولک |

 هدنناضف |

 | یراقوم كنتلایا نرولساسل آ )

 ا
 ۱ ناربا ( لولادبع افآ ) ۱

 « هدلاح یفیداوا ین اهفصا ؛ بولوا لوم

 هداروا برثکا «ندنیدلوا یعارف هلمناداس ناس

 .یدر دبا تماقا .یدرازاب لزوک یعوطخ رثکا

 ۲ ؛ردکنوا تبوش .ردشعا تافو هدنخ را ۰

 شیوخ هاو كشا زا مشتآ و بآ رد اهبش

 شیوخ های رو ع وچ ما هدام زد

 .ارمش مظاعا هسنارف ( 1۸0۱:۵۶۴۵ )
 ماما دل را سپ ون هک هم «بولوا ندنس

 هدسراپ هدنخمراا ۲

 ییدنک« هلغلوا یسجمافروب كلارق یردب ؛بوغو»
 «نکیآ هدکعا ینلقارج هدشناب توا ادا ید
 هبتکم ؛ هشرزوا یسوزرآ نالوا هلیصحت هد
 دلولس هغلناتورآ هرکص ندلیصحم لاک ۱ ۰ كرهدک

 . هدیا تمراقم هنلیم نالوا هورتاس «هدهسیا شعا

 نلیروو ابحالا نيب هدنروص یصوصخ ادتا

 هکعا دلو وتف هدوراب یوم هدعبو هدرلن و را

 رات کا 3 ۰

 ربلوم
 . رددن یر و

 ب ودم

 یسایر یدک ت امو ؛ ؛ شمالشاب

 ۳ تیهسنارف ۰ بودبا لیکشت یسهفاط |
 .یدردیا ارجا یرلنویوا ینیدل آ هل یدنک كر هریک
 یقیدزاب « بودیا سیسأت ورتایت رب هدسراپ هرکص

 ینرلور مهم كاو «هدقعانوا یبهکعنم ردق ۰
 رب هدنګرات ۱۱۷۳ .یدبا هدکءا ارجا یدیدنک
 ثكنراتآ .ردشغا تافو «نکیا هدکءا ارجا نووا
 . ردهنارهام هدهحرد قح هلوا دیلق ل اقا یسهلج

 كتکاعر موق ینیدنلو بوسنمو كار یددنک

 هصوصخم تراهم رب هدنرا"آ «بولس تح یتقالخا

 «قدنکیدتبا فی زت ی هيه ذ قالخاو تادامو «دیقنت هلبا |

 هدكننراضهب ؛بودبا حرج "یرلمدآ قوچرب قجحمآ

 قاشم یر .ندنکیدتبا بلج یغدسحو نیک
 ټپ «نکیا هدنشاب ۵۱ و ؛شم رک هلرادک او |

 یراثآ . ردشلوا فلت « بولوا راجود «یرپ |

 .ردشفل وا هجرت هدهيهنسلا كأ ۰ بولوا روهشم |

 اش ما (

 1 اه 4 ۱ فوم 9

 هدنسلق رش بونح E ۰ كي هنجاتراق و

 تلایا هدنرانک لوص كنغامرا (هلادغام) قرهلوا |

١ 

| 
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 : بولوا ندنسالگ مظامو ۱
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 یدب ینا هجورپ ندنسارمش سرف | ۶
 : ردیصاخم و رو

 ن ناموا عیدب ازریم ( - دم ) ی
 هدنشاب ۱۸ «بولوا ییغوا كبار قباب نیسح ناطاس
 یغنیدلوا نابز نریش یعاشرب «هلمولع لیمکت «نکیآ

 هلا بردی شوخرس هدرا ۰ < هدلاح

 . ردشفلوا لتق ندنفرط ازریم نسلاوا یردار

 :ردندنرامشا *لج تی وش ییدلبوس هدنلتق يانا

 دشکیم نس نیرد مری: هک یدرغاوج اف
 دشکیم نمّوم تسا هتشک ید نیکنس یرفاک

 تادا دابا
 ردیح ازریم تدم رب

 . یدیشقیکهناتسدنه هدهو «شعا كاللعم هب یوفص

 :ردکنوا تیوش
 دنا هدرک نارج# نامرد ار قشع قفک هک یا
 دنا هدرک نامرد هچ ار نارجه هک قتفکیم شاک

 وا دز ( = نیسح انالوم) یسیمجوا-
 . ردندننادرک اش كنبزاریش ناجازریم الم بول
 یعابر ابشکا ۰ ىدا فقاو هنوسنف و مولع کا

 :ردکنوا یعابر وش .یدرلپوس
 تدانام یسک تسبن یدہب نمؤم

 تدنناوخیم كلت قلخ هک هفرط نیو
 ینادیم دوخ هکیدب نانچ دنچ كي
 تدشنادیم هک شاب ناتج دنچ كي

 نا ده «بولوا ینامنصا یسجمدرد >>

 . یدیشعا تموادم هنهاکراب درکناهح «هلترعه
 :ردک: وا تیوش

 تقدر تشذک ناماد هدزرب هلعش دشام

 تخوس با رطضا لدبب هکزانچ مرب زا مرک

 كنبدح وا *قت «بولوا یلراوزبس ی
 :ردکزوا یابر وش .یدبا یرصاعم

 ید اد ییانش ماج هم لوا

 یداد ییادج رهز  شیپذ رخآ
 تسیک ًةتشک نیا قذکن مدش هتشک نوچ
 یداد ناو داد هک و زا داد

 :ردکنوا

 تب وش « بولرا ینافماد یت

 لدسی نموع نکب یعاکت هداذ كنرف
 نیا تسا شرفاک هک ؛لاخمنص یادف موش

A۹ 

 «نولوئو یسیلاها ۱۰۳۰۰۰ «بولوا هبصتر یزگلم |
 .ردراو یناجارخا نوتلآو رکش «هالفوچ "

 نو
 ندنرلکب ناکرت «بولوا لدهدم یسیجندب =

 ۲ کارا تب وش . یدیا

 متفد دوخ زاو وت یوکر سر, مدمآ
 تفرو دمآ ارچ هک ن اشیرخ دن وکت ات

(Momus (ج هدهبنانو ریطاسا  
 هنغیدلوا یلغوا كز هتک هلا ۳ «بوال وا یر

 .یدرونلوا داتتعا

 «بلآ یرح»تهسنارف (00۸00)| ا
 هدنل-اس زیکد قااو هدیلع اد لاب ۱ و

 یانمه هدنسیااعش قرش هرتموایک ۳ كن (هسین ) و
 هبصقر یز س كتموکح كچ وکر, لقتسم نالوا
 ولراق هتنومو هزم دنوق هلا وقانوم سن « بولوا

 ینیدلوا کرم نده جوا یر یرا هلبرلمسا
 ماطر, هڵاق ندا «یسیلاها ۱۰ ۰۰۰ «هدلاح

 «یسهغابو یارس لزوک صوصخم هسن ر, :یناماکعسا
 یواح یرانولاص مساو كب «یسهجعاب رب یوم
 ر, عنصم و كوب صوصخم هر 2 یقرهلوا تسبرسو
 .ردراو ینامل ثاذیا «غدلواو یسوشزاف

 ندنرراوج هلا هبصق یاسنرب وقانوم س
 مبم ۱ قیآ یس هبط ةحاسم «بولوا ترابع
 - ردنرا.ه ندیشک ۱۳ ۳۰۸ یسیلاهاو هرتمولیک

 «تایرطع «نوها «لاقترو «یغای نویز :یفاجارخا
 ودا و یفاص لزا قطب ترا زکتسم
 «پولوا هدنمکح تحت كارب رب یرا .ردترابع
 رب هلیمان نایعا سلم هدنتیعم ینرصتم تهبصق
 هلطباض ۵ .ردراو یسهمکریو یسهرادا سا

 یسهمرادناژ ٤٤و یولب تیعمر, بکر ندرف ۰
 ترابع ندنعسر راق یادراو هیعاشاب . ردراو

 زکد نزاو لزوک كب یساوه نیشیق « بولوا
 راث تسد رس و تراک ۰ هلیتد- نم قلوا یراماج

 رلیدبتاریم ندنفرطره تنابوروآ «نوجما قمانوا
 ۱ رين الٍ وط هر و

jl» za ( ۱۲۵۵۱ 0 ۰ ۰ 

 هللا باآ « ات ۱ نالب نوم
 الاتا هلا هسنارف «بولوا یغاط تسکو دكا
 .ردءتاو هدنسیقالت ةطقن كنندودح هرج وساو
 « بول وا ك_کكو هرتم ۰ ندرحم یاذح



EE n 

 نوم 5

 یدمرسو «ردید هطت عفن مش هعطق !وروآ 2 فا ها تش هحطق آ

 .ردروتسم هلراراق
 بوذج كل هسنا رف ( ۲ ۱۱ ا

 هرتمولک ٩۰۰ سراب هدنتهح) «" و

 كاءرتمولک ۸ ندزکد قآو هدنسیقرش بونج
 ( تكوره ) هدنرف كلو دج ر قرهلوا هدهفاسم

 «یسل اها ۶ ۸ ۰ «بولوا رهثر یزکص كنتلابا

 یکناهم نف «هسدنه «تراجمت «هسفن میانص «مسر

 «یتیلعلاراد « یی دادعا بت کم یخاد« یس.هیلاع بتاکم

 یعیبط خیرات «یسهجعاب تانابن «یسهزوم «یناضنل
 تارز «یسهناخح ایام هیعریط E «یهاخ ھوم

 حرفم «یسهشا لزوک «یرلتیمج هقیتع رابآو

 ورک ی فطل یری و نا ده
 «یهناخهتسخ مساو «یسورتان كوي «یسهرظنم
 كوو هشقا كا هليا هوبیک ءازجاو تارکسم

 | -اخغابد «یرلهقرباف هراس داوم هلناجوسنم قوماپو
 . ردراو ینراجت كاشیا كبو یرله

 ۸۳۸ تنوتفنیشاو هدیلامش یاشمآ --

 (تورو) هلم اوب یخد هدنسیقرش لامش هرتمولک

 4 ۰۰۰ « بولوا هبصق رب یزکرم كنتیروهچ
 دراو ا

_ 
Eyهدیلاعشیاشمآ ( ٣631 ) ۱ لا  

 ( كيك ) هكنسهعطق نوىنىمود |

 | هدنشقرف بوتج هرتمواک و اا
 هدنسهرآ كلودجرب هلبرهن ( نارول تنس) قرلوا
 هدام هش وک یلیف بونح اهر زج رب یانمه عقاو

 لزوک « یسلاما ۲۱۰۰۵۰ « پولوا رهش رب

 «یرلقر نیتم ٤ یس« راجت ةرعقوم تمها «یسه رظنم

 لاثءا هداند «یرلیرپوک صوصخم هنیرالو ریمد

 لزوکو یرلفاقوس شینک «یسهعاب یومرب نایلوا
 - هه ربافو یسهریخ و هيل تاسسٌّوم ددمعتم هلیسهشا

 هرمث ناافس ردق هغل هالنوط زویتلا .ردراو یر

 «بولوا یرهش كوس كلا فنوینیمود .راقيج ردق

 -ودمدکموس یخد هک ندنوک

Mont ( ) فن هبچ وقسا 

 كنبدرآ و هدنفلتنوق رافروف

 هدنرزوا یرهن ( كسا) و هدنب ونج هرتمولیک ۰
 هدیراقو زا ندنبصنم یکهدنزیکد لام كنون قرهلوا

 ۱ هزورتن وم

 . ردراو ییهام دیصو یر هاخنابد «یراهقراف |

 ةالادف یغاعوا یثاط هنا «یناماکعسا | ك
 نواص «یرل دف یتاحو 1 هاب ف کھ ا N نف « بط «نونف « مولع « ی. هبم داقآ

 یرابدنک مدآ یللاوز «تقو یرلکدرک هنتکاع ۱
 یتنایخ بوک رلن و ,«هدلاح ییدحنا لود نسج

 اموزتوم ردق هیوح5 هتقو نبق لسن « بولیدیا |

 ۲۳ و
 1 لزوک. یسیلاما ۱۸ ۰۰۰ «پولوا هلکساو هبصقر
 ۱ یز نکلب « یبتنکم یلخاد ۰ یرانف کا «ینایل

 هنیس کت هسنارف ( 100۱۳0980 ) | ۰ ۰
 اه كسراپو دلا | م

 یی اها N o «بولوایوک كوب رب هد وج

 یوسهک ءازجا « كرو ءاي و « لاقتوط «موم

 .ردراو ی.هعیطم كوب رب و یرهقراف هراسو

aوقیسکم هد هقیسکم (۱۲9۱۱0۲۰۷ )  
 لامت هرتموللڪ ۲ نہ | ید وم

 رب یزک كنت رومج ( نوگاووت و ) هدنسیبع
 ندناق رر و یسلاها ۰

 .ردراو یسهعشچو نادم 11 هل را هاخ ترابع

a ( ۱ é2uاHon ) كاش سآ 
 یرادمکح کم هدننشک |

 هدکمروس"مکح «یرب ندنخمرات ۱ ۵۰۲ «بولوا

 .یدیشغا ميسون یخ ینکلام هلناحوتفو «یدبا

 هلیسهدناموق ك ( زتروق ) رالوسنا.سا هد ۹

 « بولوا هبصق

 اموزتن وم

 «بوئوط ریسایسیدنک. هلیس هنا قاواشغا فشک
 «یدرلشغاطبض یکلاع «هلباهظفاحم هدنماقمنهر
 لط REE «بودیا نایصف ىس۹-ەس هدهب

 a هکمرو تےصن هنب رلیدنک «هدن رکدتسا

 توت كم كع و جالعو ؛ شلوا حورج
 زتاو یلغوا رب دردعلوا ندنقلحآ هو ۰

 .یدبا قاب هلیما یرلتنوق

 کتب
 ص وصخم هننادناخ هدن رف ودرو هد ۹ «بولوا

 هد۱۷ ۵ ۵ و «شمن وام هدنکش و ک ( هد هر ) نالوا

 قرت بابسا كنتا ود امور . ردشعا تافو هدسراب

 فن هنارف ( ۱6۹10100)۱۲0 )
 ندننیقف دمو الع روهشم كلا

  «هناراتاررح » هلاتکر ب هناقندم هدنق- لاوزو

 پایستک | « بودیا رشن لیخ رثا رب هلبناونع
 ` هلیئاونء « نينار حور » «هرکص ندکدتبا ترهش

 جوا یربث هلکنو «بوزای باتکرب رکید



 لناونع «هناربا E « .یدیشاوا

 رو. ء ؛روکر اکتبامر ردق وا هدنقح هيد روما ه

 ناسا *هرادا هنارادنند یلیخ هدنرات 1و «هدهش

E؛شقا  er Eینادنلوب هدنابسانم هل ره یاد  

 . یدیشعا دعا ندرتاوو ندیبس و « هدلاح "
 .رد:۸:مو ۳ یمن تروص | 1

 یهسنارف ( ۷0۵۱۵0۱۲۱۵۲ ) ۱ هو 73 1

 یول « بولوا ردارب یا ] .وم ١
 نولادیو) ۰ ردرل دا رامنشا بسک ہلکا داتا

 یچوکو ۱۷٤١ یو هدنسهبصق (یونازل 8
 تب« وا یراکدتا فذک « بوغوط هد ۵

 ؛شغا ارجا نیسهبرجح كلبا هدنرلتکام هد ۳۴
 یرلتهدخ و .یدرلشارارک یخدهدسراپ هدعب و

 بصن هنکلرباخم ایمداقآ یرلیدنک «قرهنلوا ریدقت |

 یاونعقاناکداز هنراردب نانلوب یسبجهقیرباف دغاکو
 یوا نالوا دحوم لتضا

 هسزاپ کوس «بودیآ تافو هدنتکام 3 |
E ۱هراز ومات مب رکیدو هتخااضفا اضداقآ  

 .ردشع |تافو هداروا هد۱۸۱۰ و ؛ شم لوا ضن ۱

 تالآ راسو یزهنکام وص شم هقشب ندنولب ]
 .ردرلذلنا فیت ها تک نه و ا

 تك ها | رف 0۵۵

Eدل( نا و و ا  
 ۳۲۶ كسراپو هدنسیرغ بونج هرتءولیک ۷۰۰ ۰
 اضق هدیرز وا یر ( رث) و هد وذج هرتمواک 8

 «یبلاها ۲۲۷۳ ۰ بولوا هبصق ر یزکرص ق
 نداروا «یسیریوک رب لزوکهدنرزوا روک ذم رهن

 - ردراو یهقیرباف چاق ربو ینودح ردنا ادب 3

EEرا ۵  | Ajai 

 EN و 2 ز و يک

 نالوا یانمهو هدناا مث هرتموایک ۵ هكسراپ و

 رب یزکسم هیحات هدنران ک تكامزوا رب

 1 یدعش وا هبجو ِ

 ر عساو

 تنو-ور قاژ ناژ ریهذ میکح < i قج هبصق
 و یهاکتماقا 1

Montenegro ) 3 #4اور وآ (  
 هنکاسنرپ غاط هرق هدنرلناسل

 «غا اط هرق» هدنناسا نیال «بولوا مسا اه

8 
1 

 . ردروهشم هلسهواز نالوا ش

 ۰ هلروس تعحارص همدم غارت ]رد

Montauban ( ) هدهسنارف 
 هدن وذح هرتم واک ۹ كدرا | نابوتوم

 ی

EEن و م  

 كندا (هنوراخعمنرات ) هدنرزوا یرهن (نرات) و
 «یسالاما ۲۳۹۶۰۱ «بواوا رهش رب یزکم

 « یر هنافحتک «ینیلعلاراد یخاد

 «ی-هحناب یوم «یسهزوم «یسج نونفو مولع
 «ییدادعا ام

 هل را هق رباف یلیخ رو یرلهاکج رفت «یسب ر وکر لزوک
 .ردراو یتراج

 یاشمآ ( ۱1۵۵۱6۲۱6۶0 )
 یصلخ ( هتالب ال ) هد وذح اردن روت و

 ۲۳۷۰ كرا سوونو هدنسلاعت لحاس كناخدم

 ع ۳۸۳۵۳۳۲ قرهلوا هددتقرش هرتمولبک

 هوروا) هدیف لوط ۲۹۰۸۲۲ هلا یونج

 «بولوا هاک-او رهشرب یزکس  كنتب ر وهج ( یآ وغ
 ۱۰۰۰۰ « یلوتفلا راد ٠ « یبلاها ۰

 زیو N یو «یتکم ۰۱ یواح هد رگ اش

 راسو یسورتابت وب «یسهینبا لزوک «یراتاقوس
 «یءاوه فیطلو مالغاص كب «یسهیموم ةا

 ندزاتسنح زاس و لونا سا «نالاتا «زسارف

 هاب لزوک « یسلاها زاوننامهو نشد کرم

 .ردراو ینراجش كلدياو یرلهاکجرفو

(Monte-Cristo۱1تا  

 ۳3 و E اوتسرق هتنوم

 قرهلوا هدنسشراق یلحاس ثنهروک ذم ٌهطخ و

 هدنبونج هكنسهرزج (هبلا) و هدنزیکد (ناینریت)
 ۱۰ یبهیس ٌهحاسم «بولوا هطآ كچ وک رب یک
 ترافو بهت لدنفرط رلناصروق .زدهرتمولیک میرم
 ن کیشلاق للاخ یرب ندتقو یلیخ «قرهنلوا

 هک نیطوت هلبا لقن هیاررا قیمرج قلود ایلاتبا
 هباکح ر روهتم كنامود ردناسکلآ . ردشالشاب

 1 | بسک هلغاوا اونم كنماتک

Won 0 vi ۰هتنوماسهداملاسا (  

 ROT e ۱ یوودب وم
 اضق هدنس ونج قرش هرتمولیک ۲۰ كن (یلوق) و

 كيبا و یسیلاها ٩۷۰۰ «بولوا هبصق رب یزک
 .ردراو یرهقراف هراسو ینبح هلراشاق

e ) 0 Nsهاشم 2  

 ۳۸ 0 ۱ و دوم
 تمدخ قوعج هننایفرت و «شکود هلوصا ر کب

 هدهسنارولف او هدنالیم هدنرلخ رات ۱۲۰۰ .ردشغع |

 .ردشغا تاف و هدهنولو هد ۱۳۲۲ و شن وط

  lêêردشغا ر ۰



 ن و م

Monréale ( ۱ ۳ ) وم رلاپ تب همه 

 هرتمولدک 1 ا و هدنتلابا ۱

۱.۰ 

 ا

 ۰۰«بولوا هبسقر لزوک هدنسبیونج بط
 لاقرو رومتمو یاسر كوو عنصه ؛یسل اها

 .ردراو یوتزو مدابو
(Monrovia) |لحاس فاش رف آ  

 ترو« (دربیل) هدنسییف ]

 ۱۳ ۰۰۰ «بولوا هبصق رب یزکم
 فیطا ران هزکد و یرلفافوس زود « یسلاها

 .ردراو یسهرظنعو عقوم

Mou zaهبدرایموا هدامااب  

 SEE تلا ست 0 هز وم
 را (و) قرهلوا هدنسیترش لاعش مرتمولک ۷
 یزک اضق هدنرزوا یرهن (وربمال ) مبات هنغام

 ۸۰ ۰ بولوا هبصق رب

 ه وور وم

 كنس هيز

 عنصم و یدلافا ۷۰

 یا هدنکوس كا دلرلن وب هک «ردراو یرلاسدلک

 .ردظ وذحم یجات ربم د اد درابموا

ter ( ۱ + ) مسقنم ث تیهدنال را 

 ؛بولوا یر لوقترد یتیداوا ] - 2

 "الامش .ردنرابع ندنتهج یلرغ بونج تور ن
 هدام برج « هلب را هطخ رتسل ارش 1 تخووق

 .ردطاع هللا یسالطآ طبع رح یخد ارض هلزکد
 «بولوا هرتم ولیک مب ص ۲ ۵ ۵ 1 یس هیع طس اسم

 ك رلن امر و کم هللا لاما ۱ ۲ ۰۵

 ةتسوم نونو لاعت «طخ و لوا ندندورو

 | ا ی دعش .یدیا مسقنم ههر اد یا هلب رلمسا

 دروفراوو قروق «یرک «یراربت «قی ره «هرالق
 . رريسقذم هفاتنوف 7 هلب رلوسا

 برق ك هسور اه ۲ شب

 7 1 اوم

 ۳ مبات م ( سما ) قرهلوا هدنسپب ونج بره

 ۱ مش ك یکم دعای | هيا !فتس و هدنرزوا ی رپ

 هلا هناتم تاحوسنم «یسلاها ٥۷ ۰۱۸ «بولوا

 .هناخاب د «یرهقراف هراسو دغاک ؛واس « هننک ام

 زک]اب «یرلناکد فاح و یژهمبطم كوب ۰ یرل
 تاتا ؛ییونفااراد یواح یترلعس# دن دی اةعو ه_ساف

 او ا رد «ینهاضتت
 هک-ر دشیتب را هس ص «ی.هسردمو E صوصخح

 صوصخم هخ راتو همیانصو نونف : نتکم صوصخ

 یس«جگاب تاناویحو

<۹۲ 

 ۱ هرتءوال ۰ كنيلر و و ددتیج

 ا 1 0 ن و ۴

 . او یعهناخراخ « یسهناخهتسخ « یرلتمج ۱

 كرېقو یمیرامعم ز رط كنس هينا .ردراو یرااسیاک

 .روریدک | یناع-و نورت ی هرم
Müuster ( ۱ ) ریهاشم هعالآ 

 نال را ندنذمق رذتسم ) " اوم أ

 «بیتریناتک تفلو فر «هلذلوا فقاو هب یلاربع

 ۱۸۹ .ردشعا هجرت رابات کی وجر ندهعناربعو
 هد ۱۵۵۲ و « شه وط هد ( ماهاکنرا ( هدنخرات

 .ردشعا تافو

 هبح وقسا ( 1111080 7 ۰.

 وا ایما سرما | قداپ ورم
 ندنفرط یسهبیفارغج تعج هردنوا هد ٥

 روم 4نسارجا تحایس رب هب یطسو یا رفآ

 ؛ شعا فشک ینمظعا مق كنسارج رعب «هلغم وا

 هد۱۸۰۳ «بودیا تدوع هایوروآ هد ۱۷۹۷ و

 مک ا یک
 هد هصرح بو الشاب هخءاقل آ ربخ دیشب لک درک |

 « رشت یراهماتحابس .ردعاشالک ۲ یغیدنا وا لتق

 ۱۳ دعشل وا هجرت ید هبهراس هنسلاو
Nuk (| ۰ ) رشتسم ریهاشم الا- 

eیٰاربع و ینیع « بولوا ندننیق ۱  
 هدیابوو ؛ شفلوب هدناتفدن قوحر هدنقح یرلناسل

 بوق ط هد۱۸۰۲ .ردشقار هربتعم راثآ ضمب

 .ردشعا تافو هد ۷

 هدناتسدنه ( ۲ 1

 نو 3ا 0 ۱ ریکنوم
 ثنغامربا كنکو هدنسیلاع برف هرتمولیک ۵۳و

 « بولوا شر ی زکس اضق هدننیع لحاس

 .اها ۵۵ ۳۷۰ « هرزوا قلوا

 ا هفسا وار عقر سرب یی
 .ردراو یرلنامروا هلیسهندعم هایم هدنراراوحو

Monmouth ( ) هددرتکنا 

 برف هرتمراک ۰ زیر توغ وم

 6۵۸۵ «بولوا هبصقر یزکص قاتنوت هدنسیلاعش

 ند ۱۸۰۵ «هدهسا

7 ۱-5 ۵ ۰ ۰ 

 .ردزاو یعقاوم لءهرظنم لزوک هدنفارطا و

 یراب تبایلاتىا ( ۱1۵۵0۲0۱: ) لو :

 هرتمولک 6۲ كنبرابو هدنتلايا ۱ وووم

 . قراج هتسارکو هربخذ «یرلهاخریمد «یبیلاها

 ۳ ددناخااتن قیایردآ قرهلوا هدنسنق رش بوئح
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 ۰ هو یر هاخایو و هناخابد هل را هب رب ۱

Munich ( ( .115 05۰۲ هجمالآ و ) 

 خیوم
 كزيا ر « پولوا رهش رب یخی 7

 كنغالارقءرواب هدسونح یانالآ

 هرتمول ۰

 هدنرغ هرت.ولبک ۳۹۰ ك هټابوو هدنس ی بوئج

 هدنرزوا یر ( راز ) عبات رو قرهلوا

 )او ط ۸ هللا یلاع ضرع ۸ ع د

 هدنعط اق طق كن .رلطخ لو ریمد قوجر و هدیفرش

 6۰۷ ۱۷ ؛ «بولوا رهشرب لزوکو كو .ردعقاو
 نف «ْط «یمیانص ب و « یلونفلا راد «یسااها

 نسلدو رغاص < « ایفارغو وط : نامروا « یرطس

 ۰ یرلبت کم تراک « یرامعم نف « هسیفت میانص

 4 كور 2 ترد

 «یرلایمداق آ ص وصخ هع اص و نونو باک و گم و

 عساو یواح یدلح ۳ ۱

 و
 هفلتخ نوف طورم هایمداقآ « یساسیاک ۲ 1

 یسهناهتکو ید هاف راثآ رادیو هل راهاخهنوم 1

 ر كلارق هقشپ ند ہناختک یا روکذ م ۰ ردراو

 یبزا لا ۰ ۰۰۰ هلبا هعوبطم بتک دلج نویلم

 : رهتقیجا هم و ی یواح یرلباتک

 یساوه «بولوا هدءووا رب قالپچ رېش ردق هنره
 هجنابو یفانیزت یعنص « هدهسیا یلتیوطر و هجرس "

 د ندر ا علانص .ردقوچ یراهاکجرفنو |

 تماس «تارهوحم ؛ناسرو “ماج «هدلاح یغیدلوا ۱

 قحسوم «یحارج نف «هیعییط تمدح «هیضایر |

 «دغاک «رلیش یک كازوکو نبی رود هلتناوداو تالا

 « تناغ « راکعچ یمنص « هفلتخ داوم ندسوشآ «هریب

۲ 

 ص وصخم هرا زق « ییدادعا یے

 . 4۰ جی اتار

 نوع هلب را هر اف هراسو تاب رطع «موء «هجروف 3

 فشک لع و «یراهناغغابد «یراهنانکود وعنجو |
 .ردقوچ یرلهعبطم ایفارغوط,ل ینیدنلوم یداجاو
 ی.هربخ تاسسوم راو هناغحیتب «هناخ هتسخ ددمتم

 .ردراو هد
 تام وکح فان هعقج كلام (01:۸۲۵[۱) ۳

 كنتموکح هینروفیلاق ندنسهسرغ ۱ واست
 ردنا نالوح هدرلارواو كتالوج رب هدنسب وئح

 لوچو .ردیعسا كموت رب ندهیلصا ةيشحو ماوقا

 یعخ لوب ریمد رب نالوا یهتنم هبوقینارف ناس
 . رویدیا یش

 ر
 ھه 39

 فن هممتحم كالام ( Mohawk ) ۱ تا
 ربا , هام ق 4

 هنا دن ا 6 هود

 «قرهقآ یرغوط هبیلوج قرش هدعبو هونج ادشا
 (نوسدوه) هرکص ندنبرج كاهرتمولک ۰
 هرتم ۲5 یرافو ندنسع .رولکود هش ره

 ضمب اهدو هلالش رب لزوک «بوشود ندکسکو
 یلشینا ك یغاتب . رولدبا لیکشت راهلالش كجوک

 اص اک ریس نود دن «ندنش دلوا لی هلالش و

 وراتنوا .-ارم نوسدوه روکذم «هدهسا لکد

 .رورو وص هلودح 5 نا هدنس ه رآ لوک

 دیدن دا نخ لوب مدار هتشیو ینارع
 «بونلو هرومعم جاقرب هدنرزوا یسارج .ردشغلوا
 .ردهقشواو امور یرلکوس كا

 قدنیف رشتسم ریهاشم ( 1۲0۱ ) | له 4

 «بولوا ۶2

 (یناسود رتسوایس) و (تازومر لبآ ) و ؛شتولم
 «بو رکوا ی هءق رش 4:دبلا لادنىق رشت م مظاما ۳

 . یدیشغا صصخت هیسراف هدایز لا

 نطو
 تأف و ۷ ۵ .یدعفلوا تص ه: کلم یسراف

 یراهرقف قلم هتش درز ندهیسراف بک .ردشمتا

 دیی-«همانهاش» كلو -ودرف یک ی یدتبا رشن و مج

 .ردشعا عیط و هجرت ههحزنارف

 | ییعوم
 ةحاسم «بولوا یر ندنریازج ( هروموق ) عقاو

 ۰ يبيلاهاو هرتم ولیک عب رص ۳۳۰۱ یس هیعطس

 7 هلراب رع ران و . ۰ :ردهدنرهدار یەک

 هل مالسا ند «بولوا دل وتم ندرط راق ی راقسغادم

 سا رارب هلرازح همروموق رکید ۰ راردش دتم

 (یاعم) رلیلرب .روینلو هدنتلآ ی-هاج تهنارف

 ۰ راردیا هيم

 و

 هددراغآ وتسا هد ۰

 هد4سا ارف

 هدنتکم هسنارفو هنغلاضعا ام داق | ؛بودب؛

 یا بودم دا راقسغادم 1 ]1015۱3 (

 هاش دراا لحاس ا رفآ هل سیل امش

 راج ن رفاظ ن لصفلاوا)

 اطا ریهاشم ( یرکسلا

 هدنرخاوا یرعه نرف یک شب < بولوا ندمالسا

 نينمل لئاسلا باتك ر اصتخا » ۰۰ ردشاشاب هدبلح

 «رفاظ یردب .ردراو یباتکرب هلیناونع < قعسا نب

 ندابطا قاذح یغد رباج یلفوا و راج یدج



 ھ 9

 یردب « هدلاح یراق دل وا یاس وم لصا ن۶ ؛بولوا

 .یددش۶ا تره هیاح رف ظ

 هدیل امش یاقمآ (Mohicans) ] رس
 اف.هوم

 هادنسهشوک قرش لاعش تنهعمتم كلام « بولوا

 یلحاوس یدالطآ طبع رحم هلی-ارم نوسدوه
 وعو شرقنم الماک ناه .یدرارونلو هدنسهرا

 كرلز اةيهوم» (ریوق) YI هباکح ر و مثم .ردرلغلوا

 تزهش 4رلع-ا هلسانک هاکح یلناون م « یربخا

 موق رب كو ندهیلصا ماوفا ۱ ب

 .ردشمردنازق

 : ھوم .رویسرتب هدهبسور (1101:۱6۱۷) )

 رهڈ ر یزکص تلایا هدنرزوا یر ( رند ) و

 .ًابرفت «بولوا

 «یفادیم و لزوک «یتاماکعسا «یبلاها ۶:۰. . ۳۵

 هلیساسدلک ناتساورب ۱ «كلوتت ۲ « سور ۹

 یرآ یرآ نوجا ثانا و روک ذ «یسهرواخ ۲

 رباتسو یکم هبا نیما راد «یرلبتکم هدادعا

 تالومم راسو نینالت هلیسهریخ و هيلع تاسسّوم

 ننک «ساتوم «لاب «یعوم لاب «یغای عاو یسیقابد
 .ردراو یاجارخا ریونکو

 - هیطسو تالإلا تیهیسور یلایا فلیهوم -
 كسنلومسا ًافرش «هاسنو الا « بولوا ندنس

 بیف «نوغرچ ًابونج و ندنتهج یلونج قرش
 هلب | SNN . رددودح هل رلتل ابا كنيم یخد

 ۳۰۳ هلا ۲۱ ۳۱۰و لاش ضرمع ۲
 ٌةحاسم «بولوا دتم هدنرهرا قرد لوط ۳

 یبلاها و هرتمولیک عب رص ى
 هرتمولیک عبس رې هک « ردیشک ۱ ۱
 «بولوا زود ییضارا .رویشود یثک ۳۰ هنشاپ
 قیطلاب « هلغاوا كسکو اهد زارب قهح لامش
 طخ هایمیسقت هدنسهزآ یس هلام زیکد هرق هلزیکد

 قهج بونج ۰ ردلخاد هنترص رله ندیا لیکشت
 (ږییند) ؛بولوا قوچ یسهبراج هایم .ردتلآ اهد
 قوچ تپ ندلوصو غاص « هلا قع لی یغمریا
 .وک نکل قوچ یغد یرللوک .ريل آر لءردو راباچ
 هرارطانازبم نزا «بولوا قوئوص یماوه .ردکچ
 رفصلاتح نيشيقو «راقبچ ردق ههجرد ۳۱ تاچ

oراوص یا ترد نیشیق , شا ردق ههکرد  

۹ 

 ۱ هدا ون هرتمولک ۷ كغ ۱

 | «هرزوا قلوا یدوم ی ۰

OA ONناسا  

 E ید ۲
  یسهدایز اقر كنسیضارا .رونلوم هدنلاح دمصم |

 «هعورنم *یفارا یرادقم برق هثلث رب «نامروا |

 اجاب .زدهیلاخ *یذارا یروصقو راج یرشم رب |
 «نتک «یراد ؛هرآ فالو «رادواح :ینالوصحم

 یرلسنح و زا ی. هیاها تاناوبح ردها و رونک

 «تروق هدرلاامروا .ردقوچ قیلابهدنرلرن .ردیدام
  یرلتسو و هیشحو تاناویح راسو یاب ؛یآ

 | ژونهییااص .رویناوف تاناویح عاونا راراب هکروک
 ۰ ردیرک |

 (هیلودوم )ك هیسور (۱۵۷:۱۵۱)) 3

 ك (کساودو ج*اق) و هدننزابا | فله و

 ك(رتسیند) قرهلوا هدنسءونج قرش هرتموایک | ٩۲
 « بولوا هبصق رب یزکماضف هدنرانک لوص
 و هر «یغابا «مومو یسیلاهشا ۰

 ءارخا شع وروقو موزراو یرلهناذابد هلبرل هر اف
 .ردراو یناح

 3۱۳2 دا دولا ماتهد

 ۳ و 8 ۱ 2
 هنسهدام « ادنلا وا »] (-كالم) در

 [ .هللروب تەج ارم 7

 ۳ با دواد .ندلارزه) | ی ء
 مکح هنس ۲۰ هدنع (یاکرتلا لوسر ) 2"

 یغوا و ؛شعا تافو هدنخرات ۷ ۲۱ «بوروس

  «بولوا تاذ رب ا . یدبا شل وا یلخ دهاح

 ۔یدبآ یواح ېباتک اج ۱۰۰۰۰۰ یرهناطتک
 هنسهدام « یدوم »] (-- كلم) ۰

 [.هلروب تمجارم ۱ 1
 تموکح هدماشورصم (دجا - كام) ) ۽
 نوا كهسکارج كلام نروس ۱ دم

 كلم یردب «هدنخرات ۸٩۸ « بولوا یبعچوا

 «هرزوا قیصو «هنبرزوا ینافو كلاننارصنوا فرشا |
 تموکح یا ترد زکلاب «هدهسیا شا دومف هتخت

 ریما نانلو کیان هنس وا هنب - ندکدروس

 .یدشفلوا طبضیرو ؛ طاقسا ندنف رط مدفشوخ ۱

 (یلع نب E ولالا رب ۶
 «بولوا ندارعشریهاشم ی” ا چ

 هدنبرق یسهبصق هتیدح اره هدنخمرات ٠٩
 . هدلیجد و ؛ شثتوط هدنسهب رق ( سولا ) مقاو

 هفیلخ « هللا لوخد هدادغب هدعب « بودبا تأشن

 هبیرکسع كاس قر هلواشواچ هدننامز هاب دش رتسم



1 

۳ 

 هیح دمو رالنغقوجر و ؛ شم رک هنتم دخ كنيقويلس

 هللاب نقم هفیلسخ هدنابم وا « بول وس ر هوجهو

 «كر هلب دنا سدح «هلک لوس هب وعه ر یخد هدنقح

 تالاب روعتسم هفیلخ و ؛ شلاق سربحم هنس نوا

 كرسح «هدقدناوا قالطا هدن را ه ۵۵ هدنسولح

 شاوا نمروک یبا یرازوک ندنفلک او
 هدنخگرات ۷ «بودنک هلصوم « هعقیچ ند سج

 *هلج تب یا روش . ردشعا تافو هداروا

 :ردندنراعشا

 مهدعبل عومدلا تیئاف اولسر

 قاب انا ذا تروگو مهدعب نم

 هءام رطقب دوعاا نا تملعو
 ا قاروالا ةقرفل دوفولا دنع

 نا و رصن و ۰ گر ی 4 ۱)
 بو لآ ( هو ن هلودلا ۱ هلودلا دۇم

 ۳۹ کس ندنتاف رو ك رب ردن «بولوا ندنکو لم

 ی قارع هلسنامرف هلودلادضع یردارب هدنخرات

 «هرکص ندتموکح یارجا هنس یدیو ؛ شلوا
 تافو ندنانخ «نکیآ هدنشاب ٤۳ «هدنح را ۳

 - هدام « دقنم ن رفظلاوا ] ۱ ۰

 [ .هللرویب تعجارص هنس هلو و
 هساراب ) تلاتسرام ( 7

 ا ا ا ۱ جاهم

 هدنرانک غاص كنلوق ییرغ كیهنوطو هدنرغ

 یسهلکسا روناو و یبیلاها ۱۲ ۳۸۰ «بولوا هبصق

 یرلترضح ناخ نایلسناطاس ینوناف ناکقنج .ردراو
 ترفظم رب كو یراق هراراخ هدا هد
 یعکیا یلارف راج هدهراحم نالوا عقاو «بوئارق
 لاک نبا .یدیاشلوا ناشیرب یرکسعو فلت یول
 هدهنایو باتکوب «بوزای نترات كتب رفظم وب اشاپ
 .ردشغاوا عبط

 «بولوا یعسا كباذ جاقرب ندهباص
 : رد 1 هجو رب یرلفورعم كا رجاهم

 ( ورا یثرتلا ةریغلا ی هما یا ی رجا« )

 دلاخو یردارب كن ( اهضر ) هلس ما نيلسأا ما هک

 و یا لصا «بولوا یکی ك( هضر) دیلو نب
 دوو ؛شلروم هيم رج اهم ندیوبن باج «نکیا
 هلبتعافش كن هريشمه « هلکا فلخت هدنسانغ

 ۱ ٩
 هاشکلم ی دوعسم ناظم ۱۵ عن ورک شلوا ا

 بردن و ؛شاک هاند هدنخ رات

 د ھ

 ندیوبن باجو ؛ شاوا رهظم هیوبن بانج وفع
 لاسرا هنع هنناب یربما لالکا دبع نب ثراح

 ۰ شلوا وام ا هدنژ/هدمب «قرالروس

 هن یثراق هب هدر لها ۵ دین كص بانح تفالخ و

 2 یربعلا نصح هدنوم رح ۰ قرالروس مانعا

 باج « بونوط ریسا یسیق نب ثمشا و « شا
 دلاخ ن رجایء ) ا یدبا شمردنوک هتفالخ

 هدیو باذح ده هک ( یموزخما ىثرقلا دبل ولا 4

 تیهواعم نجرلادبع یردارب هدمب «بولوا قحوج
 هیاضت رم بانج یسیدنک «هدلاح ییدنبا مازتلا فرط
 - هراب یزوکر هدنسهرام لچ « بودبا باستنا
 یلغوا .ردشلوا دیهش هدنسهرام نیذصو «شعال

 كموت «بودنا لتق ىلاثا نا یببط تنهواعم دلاخ

 یمماقتنا كنج رلادیع 2 ی.دلرهز هل ما تن هب واعم

 زوده

 معتعلا نب نئاولا نب د اولا
 ءافاخ ( دیشرلا 6و راه ا 1 هللاب یدتهم

 ۔وکح نامز كنبدج Ls نوا تب هیسابع
 ی-هداز معو ؛ شن وام هرکص ندنحرات ۲۲۰ هدنتم
 طاقسا ندنف رط هاخ نامالغ كاکوتلا 5 هللا زئءم

 تخ هدنخرا ۲۵۵ « هشرزوا یسشلوا لتقو

 تاذ رب لاو نیدتم . ردشعا دوعف تک

 تکرح هروک هنسوزرآ كیهصاخ نامالغ «بولوا
 یارحا تدم برق ههنس رب < ندنکی دمهدیا

 «هلبرلغ| مایق ه:ماع ید كلوب «هرکص ندتموکح

 جورج هد راح « بودیا برج یثراق هني رب دنک

 .ردشنما وا لتف هد 7 رک ندقدلوا ربساو

 سیردن هددادنب بوقار دالوا زق هو كکرا ۷

 .ردرلشلوا لوذشم هل اطخ و

 ٠١ 11 ن هج اقل اونا

 ) ۳ ن یداما 2 | یدهم
 ۲۵۹ « بولوا یی نوا كروم انا هما

 هرکص ندننافو كل

 « نکیآ هدنشب یدب نوا هدناور رو شب ترد
 .ردشاوا رئاوتم یکدم روک اهدرپ «بوریک هادرس

 «بولوا دقتعم هنکجهدبا روهظ هدنامز رخآ رلیعبش
 .راردیا لقت تایاور قوحر هدنقح

 ن دم ن روصالا نن د

 ها ( یا ام نبی ] کم



e رک ۴ 

 د ه م ۹7

 هاد هدنخیرات ۱۲۷ ۰بولا یا تنسا
 «قرهلوا فلخ هنیردب «هدنخگرات ۱۰۸ و ؛شلک

 تاذ یو لدام ودا دوعف هتموکح ےک

 هلتلادعو ناش لاک یآ رب هللا هنس نوا «بولوا

 هدنګرات 1۹ ةدرکش ندکد تا تموکح یارحا

 تافو هدلحم مان ( نادیسام

 هدنخشراا ۰

 ) هدلبج هدنشاب ۳

 .ردشفلوا نفد هدارواو نشا

 *یلاها ؛بودیا ءرهطم ةضور ترایزو جج یافا

 شا رلناسحا یلک هنیمرح

 هلرال دنف نوتلا و رلن وتس

 . یدیا شل ا شيرف
 هنسهدام « یدهم هللا دف 9 ] ۱ 1

 [ .هلنرو تەجارم

 ینآ هجو رب ندنسارمش سرف ۱
 : ردیصاخم كزرذک زوقط ۱ یدهم

 نیت الو مولع ( نور -دع) یر
 هدشروکو هبندب توق هدلاح یتیدلوا شعا تاذ
 ترهش هلیبقا ( ناولم ) هلغاوا رسلاثما یخد

 . یدبا راو یهر ید ندیقیسوم . یدیشلو
 .رودیا ییحدم هدنسهرا )دن ییاون ربذیاع

 :ردکن وا

 ار هراچب نم وا ناک شیپ هر تسیت

 ار هراب دص لد لاوحا موک ناشیدبات

 یلنالبک یردب «(- دم اقآ) یسیعنکیا -
 تن و دلو هدنامنصا یسیدنک «هدلاح یغدلوا

 م هلبا-ستلا هب یوفص بسامهط هاش 9 شا

 هدنضارقنا كنه وفص تلود .یدبا شلوا یسشاب
 ندقلخ «بولیکح هنالک ندنسوقروق كهاش ردا

 ۷٩ .یدردیا شیو لاغتشا هلتعارز و «عاطقنا

 ردا یحاص « هدکشنآ » .ردشعا تافو هدنشاب
 قالخا «بوشیروک هلیسیدنک هرکص ندنرود هاش

 یار وش . رو دیا ناس یفیدلوا ناربح هنس هنسح

 :ردندنرامشا *باج

 ندرک ناوتن هزیتس اضق مکح اب

 ندرک ناوتن هزین جالع تسد اب
 دنک :ریدقت جالع ا ریبدت

 سم ییرش /مرخو
 هلرلاسدو «نیب زتو ریسه

 تسوش

 ندرک ناوتن هزید موماب نهآ

 ماظنالم « بولوا لدابا رتسا یسیینچوا

 . یدنا یردارب تام

 :ردکزوا

 امزا بج اهیبدا یب دوبن قاس

 ام زا بدا دیان متسم مدصام

 كهاش ردا (ناخ -ازریم ) یسیجمدرد

 قاوم ( كاملا ینم ) « بولوا یدقسو یک
 یئاحوتفو تاعوفو كملاراشم . یدشغا زارحا

 ««یردان خیرات د «بودیا رب رو طبض هل روص جوا

 هلن رل اونع « هردا * هرد 9 و اا خرات »

 هل راق سال و تحاصا هک« ردشفار را چوا

 :ردندنراعشا *لج یعابر وش .ردرومشم

 تافو هدنخرا ٤

 ۱ تب وش .ردشما

 , تسیمدو ې رف ونرع لصاح نوچ

 تسیتس مدرهب ترک نکم دادی

 ولو نم لصا هککوځ وشم رورغم
 تسیمد و ییسنو یرارش و یدرک

 ( هلا بیبح ازریم نب ازریم ) یبیعشب -
 هرکص ندنردب «بولوا ییناتسرهش لصا نع
 ترازو و ترادص هدبهروع تلود هدناتسدنه

 ردام ندازریم دعس وبا و ؛شلوا لا هنبصام

 رات كنسهناکروک كولم دنه نالوا كدههاش

 وش .رد دعا تافو هدنځرات ٠۰ ۳ . ردشم زاب

 :ردندنرامشا *لج تیب

 دریکر ی كاخز ارناسک زورود ی

 یردبرد زینع تلود وچ ما هدیدن

 شعاشا هدنامز راجاق هاش ىلع حب

 ۰ «لثام ههفطل .ردشمریک هلتحایس ینره
  كلاراشم هاش « بولوا مدآ رب برهم ردنلف و
 ۳« دتشیدقار نهر ۱ ام نت یو شمررو

 وش "ةهادپ « هدتدلوا رهظم هناتع كهاعش

 ۱ :ردشلیوس
 ورک هنربد "هداب رد هدش ون تلمخ

 ون تعلخ زا هب هنیرید "هالب دوب هک

 نادمه (- دم ریم) یسیجندب--

 ِ :ردکنوا تب وش «بولوا

 ار شیورد مرک لد ناجترح

 ادشیوخ نره شت ۲ یایردب
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 اد ۹

n 

 4 مو #2

 هو و

 ندنرهش یر (ابامایع س دیس) ییز کس س
 او کات وآ تاب وش «بولوا

 ام, شرود زا هک بادرک تسيل
 دد رڪ ایرد دید رد  .بآ

 وا ندنرہش ق ( = ازریم ) یس زوقط -

 د ھ 4

 «كرهبد «ممزیک,ه:هانک نوه «زدمدآ ریقف رب
 یدهم .یدیشءرویلاص «كرهدیا باط ینساعدو

 -الک ] ینفجهلوا یل ہرطاخم تبقاع كتماقا هدشک ار

 ؛ شملکچ هشیرلغاط ( لفیث) هلینادیرم « قرهب
 یلادبم « بوروک لوبق نسح ندنفرط رلیاغاطو

 ییدتبا همش ندنرلجما ۰ هلکغا شک هکدنیک | ردن هلج وا تب وش .ردراو یراعشا لز وک« بول

 عش دوب هک اج
 تسیغارچ دږشروخ

 | یدهم

 زدءرفا نما تخر

 درادن هناورب هک

 ن هنلاد,ع ن دم هنلادرع وبا )

 دحوم هدب رغم (یغرماا تص وا

 تموکح ی بوا وا ی.سّوم لصا كنتلود 1

 سوس لبج هداصقا برغم . ردشم«هروس -
 ) امم ر) ىلع ی نسح ماما «بولک هبایند هد کلم

 هدتشاب 2 . یدیا هدنسامدا قاوا بوسنم 4داست

 هددادفب «بودا تاحر هفرش نوجا 8 لیصح 3

 مظاما یک یثوطرطو یسارهاا اکو یا ماما

 یبهبند مولع راسو ريسفتو ثدحو هقف ندالع

 هکمرتسوک یوقنو دهز رب هداعلاقوف « هلبا لیصح

 تدمرب « هلتع نع هب هه رکم هم مش .یدیشمالشاب "

 « هس رزوا کشم سا رب ییدروک «هرکض ندتماقا ۰

 یک لا یخ رج یخد هدارواو ؛ شلکه رصم بوقبج

 قدنف رط تموکح «نوعتیدتا هغلابم هدنصوصخ

 هلا یک هدنخ ران ۵۰۰ « قرهنلوا جارخا و درط
 بارخ رو ؛ شمقیچ هنسهلکسا هبدهم تنهیشرفا
 هدنتکرح هب 6 بورووا هدنفاور تفرش عماج

 ین نروس مکح هداروا ۰ هدهسیا شا ماود
 تاعرو تمرح هنسپ دنک مع ۸ يج ندا

 درط یخد نداروا «بو هاج ندارواو ؛شعا
 هداشراو سیردن «در دیک هنس هرق (هلالم) «هلغفغل وا

 ن نمّولا دبع) هجرتلا رام هداروا و ؛ شمالشاب

 شلوا لخاد هنسهصز یلادیرم یخد ( یسیقلا ىلع
 هشک ار هلبا رانوا «هجنلافوچ یرادیرم . یدیا
 ناکم ینارشعماح رب بارخ یخد هداروا «كرهدیک

 هدنصوصخ رکنلانم یهنو فورعلاب سا «هلذاختا
 هدتموکح *وسرکن دنفمدلوام «نوهکیدنیا هغلایم

 ندالع نیندات ن فسو نب ىلع نسلاوا نانلو

 ن كلام «هدکدتبا ناحمما نسیدنک «هلدقع ساجر

 نا ننیداوا رض» سخشرب تنوب یندنالابیهو
 وب هیلاراشم كلم «هدهسیا شفلوب هدنیآر یببح
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 اق رب ین-هلج نوکرب « نوجا قمل روق ندنرلضمب
 قثانمو قداص ندزکجما هداروا «بوروتک هنشاب
 یدلریو ربخ ندنفرط كلم رب اک ینیدلوا رایک

 -ربدنآ یغاشآ ندابق یرلمدآ ییدنلهمغ كرد

 یمولادبع موق «بودیا لس یرلالاقو ؛شم
 قوس هنرزوا كدشک ارم هليا یک كسا نوا

 ندکدتا هرصاحم یرهمث تدم ر رنو .یدشعا

 تییولذم ویو ؛ شمکچ « بولوا بولغم «هرکص
 «ندنفیدلوا هتسخ اتاذ هوا لصاو هی دهم یربخ
 هشنادبم بولوا فلت ندنردک هدنخرات ۷ 6

 ولو ؛شقار تیصو کا تمیب هنمولادبع موقم
 «بوریدلاق شلم تلود ءرخ الاب نملادبع هلمجو
 .ردشلا سیسأت قتاود نیدخوم

 هرت ۱۷۰ كسنو هدساو

e 9 ۳ ۱ E 
 «بولوا هبصق رب هدنرزوا هرېزج هبش رب شمریک

Wo“عماوج ددعتم هلم س هعلق بارخ «یسلاها  

 یسیهامدیص « ینایل كج وکر شلوط ۰ یسهفرش
 یسج رب ك ویمطاف .ردراو یاجارخا راو هرخذو

 هدنخرات ۳ ندنف رط یدمهاا هللا دیمع نالوا

 تقو لیخرب « قرهنلوا ذاختا تطاي و « سیسأت

 یفیدنلو سسوم .ردشفل و هدنلاح رهش رب كوس

 هللا لودجرب یمنص هدنخز رب هلیتقو هررزج هبش
 ر  ردشلوط لودج هدعب « هدهسیدشلرآ ندهرق
 هدنف رط جو هدنسشراق تی هدهم یدهء هللا دبع

 هدنراهرآ «بودیا انب یخد هبصق رب ها (هلبوز)
 یزغآ كننایل . یدرونلوا طالتخا هللا یروک
 E sy دف اد
 هک نایل هلی دیدم رز هدتسهزآ هل کیا و

 یس«ءدق ةا وا هدنلاخ بارخآ ۰ یدرینابق

 ندنفرط تنیکل راش هدعب .ردلباد هنک کوس کسا

 رامعا هد رب «هلفغل وا بر « قرهلشوط هبوط

 هلاق ندننامز رلیلجاتراق هدشفارطا .ردشمامهناوا

YAY 



 ذره م

 « ندننی دنلوب م راآ او رارام مناط 1

 ۱ یغب دلوا شفل و هروم ر هدننامز رلیاح اتر اق هدنلح

 .رولشال آ

 أ هدنلح اسیسالطآ طع رج و هداصتا بت ارخه بس

 هبصق رب هلعسا وب یغد هدنبرق كن (الس) قرهلوا
 نما دبع نالوا یر هكندحوم « بولوا

 توعد بحاص نالوا یغشو A ندنفرط

 شا همس هیدهم هلتبسن هنمان كصوت نب اد

 . یدا

 ندارهش )ىلع 5 )۳ E یخاف) ۱ ھم

 بوسنم هکیزرنب اص ءبولوا ] ۰
 كراعشا یهدنناود كکیزر نب اص و « یدبا
 هعطنوش .ردیورص یفیدلوا تی هجرت بحاص یغوج

 :ردندنرامشا *هلج

 هقارف دعب لبللا اذه لاط دقل

 ربص# قارفلا لبق هب یدهعو

 دقو مهدعب جلا یجرا فیکو

 رودب و مهدعب سومش تلوت

 | ییا ن د۶ دیعس وا ) )
 ا ا ا تلا بدهم

 ندلا نكر رها ظ كلم هدرصم «بولوا ندابطا و

 تمدخ هملاراشمو ؛شعا ادتها هدننامز كسربس

 شلوا لئان هنیراناسحا قوچ كپ «بونلو هدنتب ابط
 .ردراوقلأترب هلناونع « طلا یف باتک» .یدیا

 «یدیاراو یردارب رب هلیمسا (ریخلا وبا نیلا قفوم)
 یرکی زونه «بولوا روهشم هلرتراهم یکمدقللاعک هک

 هتلاعت هنمان نیدلا مجحت اص كلم نکیفو هدنشاي
 .یدیشمزاب باتکر ب یتلمتم

 نسلا وبا )
 ی u نیدلا بدهم

 ندناسدا و رعش «بولوا ندامکحو اطا ربهاشم

 ۵۱ ۵ ۰ یدیا راو یسهرم ید ندشدح مع و

 مولع لیصحم « بولک هارد هددادفب هدنخ رات

 رب «كرهدبا نطو لق هلصوم «هرکص ندکدشا

 ندنبحاص اروا «هلتماقا هد (طالخ ) تقو یلیخ

 هشدرام «هرکص ندقدلوا لئان هبهربثک لاوما

 تاب و ؛شعنا باستنا هژاول ندلاردب «كرهدیک

 «بودنا تدوء هلصوم « هلفلوا یراطیمع هنرازوک

 راد هبط .ردشعا تافو هداروا هدنخراا ۰

۹۸ 

 لناونع «ريبكلا ینافالا » كنيناهفصا جرفلا او |

 ۱ SS ۳ ی
 ۸ ۷۹ أ

 ر ه 0

 ۱ پاتک» و یربتعم فأ رب هلیناونم « راتخلا»
 ۲ 0 زا تب آر وش«بولا یغد یراشا لزوک ۰ ردراو یرثا رب هلناونع « املا بطلا

 اهرک ذی دأوذلا
 سنالا ةحود اي هللا مالس كيلع

 اهبرق و كنم دعبلاب ىونلا ینتمر
 الاب كلاقصإل اداج تنک دنو

 7 راوخدلا ندلا بدهم

 هدقشمد «بولوا ندمالسا ءابطا هاشم ( یل

 یسیدنک«بولوا لاک یردب .ردشقا تأشنو لوت
 هلتب ابط هدعب و ؛ شلوا لوذشم هلنف و ادت! یخد

 یخد یهرئاسو هیضایرو هیمکح مولع «بودبا لغو

 هنیکاز نب نیدلارو . یدیا شعرکوا قم
 كلدام كلم «بولوا یسابطارس كنبریبک ناتسراع

 ابطالا سیر و ؛ شل و هدنتابط تمدخ یخد

 كلام هناماسو تور" یلتیلک «بولوا لئات هنناونع

 ندنفرط لدام كلم نن فرشا كلم هدعب .یدرشاوا

 ` لئان هناصیصخو تافتلاو ماركا « قرهنلوا باج

 «بوزیک هلسیردتو تبابط یارجا ین رم . یدیشلوا
 راسو هبط تک قوجرب «هلذلوا یطخ نسح

 تافو هدنخرات ۱۲۸ ۰ یدیشغ | خاسنتسا یخد

 هنسردن كبط نف « ینس هناخ «هلغمالوا یدالوا بوذنا

 یتکلمام و فقو «هرزوا قلوا هسردم صوصخ

 . دیشب سیصخاو كرت ههسردموب یخد ینرلباکو
 ینریبک باتک یلئاونع « یوالا» كنیزار رک,وا

 ماه ةحود ايا

 «« غارفتسالاف ةلاقم » «یکی یدشبا راصتخا یناتک
 كوكشو بطلان لاسمو قیلمت » ۰ ةنينلا باتک»

 نا حرش ىلع درلا باتک» ۰ « اهتیوجا درو ةيبط
 ىا ةلاسر ىلع درلا ةلاقم » «« نينح لئال قداص

 ةفيطال ةيذغالا بیئرت ىف ییئارسالا فسوب جابجا
 -ردراو ید ینانیلأت لناونع « اماواننی ةفيئكااو

 ۱۳و یدنادوسم درمارا کسا
 اضو رولو ؛یدبا هانک ندسع ۱ رز

 رابنانون کسا .یدرونلوا دع یءالع توقو تایحو

 . « بول آ ندرلارا یدوبعم و یغد ربلامور و
 . ارجا هلرئارس مقاط رب یتدابع و هی اط

x یدراردیآ. 



9 

 هدش رق تومرضح و هددګ 0 لو

 دم نر ۱ تار
 .ردروطسم هد « نادلبلا میم » ینیدلوا

 ۰ وا ۳ د ا د 25 3

 شبا هس هرز مس ] فا
 [. هل روس تعج م هنسهدام « دنس »] .ردعسانابریو

 تاشاک رخن « بولوا ندهباص ۱ | 3
 .یدیاییلدازآ كنمدنفا ( ماص) ] ۲ 2۴2

 هدمسا و -- .ردیسروار بهش رش ثتداحا شعب

 تاءربزجلها ؛بولوا یغد تاذر, رکید ندهیاع
 ولو «ردبردب ك( نارهم نب نویم ) نالوا یا
 .ردشعا تاور ندنسیدن؟ ییغوا 3

 چاقرب ندنرلرادمکع یکسا ریغص ۱ داد نک
 نوزبرط نمی ( تو ) یرارومش۰ لا «بولک یک

 «بولوا یکی دپ رلنوب .ردبرلروس مکح هدننچ
 دالیلالبق «هدلاح ینیدلوا عبات هنتلود نارا یسیجترب

 .ردشمروس مکح كد هنخح رات ۳ ندنخرا ۲ ۱

 مک كد هنخرات ۳۰۲ ند۳۳۷ یسیعکیا
 ؛شعا تعاطا ضرع هردنکسا لوس «تووو

 - الفاپ «هلبا لالقتسا نالعا هدننافو كرکتاهج ویو

 س ۰ یدمشغا طبق یخد یاکوداق و هم وغ ۳

 یسک دردو كو هن رات AU AK ىك وأ ۷

 . ردرلشا تموکح ردق هنسهنس ۲۲۲ ند

 مکح كد هنخرا ۱۸5 ند۲۲۲ ییعشب -

 عصب

 هسخویطن آ لوس یرادم> هروس ینزیق «بوروس
 ۱۲۳ ند۱۰۷ ییعتلآ - .یدیشقا جدزت
 « قافتا هلرلبلامور « بوروس مکح كد هنخ رات

 « هلکءا دادما هشرلدنک یثراف هتنوتسرآ و

 .یدیشلرو هنسیدن؟ ید یعقرب تك هبجمرف اا

 ( رولابوا) یراروهشم كا و یسیجندپ
 . ردیلغوا هانیعتل ۲ «بولوا بقلم هلیبقل « كوس » و

 هدنشاب ۱۱ «بوغوطع هدنخرات ۱۳۱ دالبلالق

 -رلن الوا یرلاهدا هتخت «هلکعا تافو یردب «نکیآ

 هنجراخ یساکاوا كنہردب «نوجما سفن نیمآت ند _
 هلبا لیصحتو هلتحایس و وآ هنس یدب « بوقیج
 وم كلم «هلتدوع هنتکام هدعبو ؛شلوا لوغشم

 نالوا ترابع ندنتهج چرک « بوریک هلا یتوو
 ؛جارخا نداروا یرلتیکسا نالواطاسم هروفسو

 | یایسآ هلعاو (۱۲:۱۲۳ز6216)

 ره م 5444 +
 «هساقمیبهنوغالفاپ هليا (دموتن) یرادمکح هینیتی و

 رکید كریغص یایسآ و یبهیکودایق و هینیتی هدهبو
 رلبل هیکودایق « هدهسیا شا طبض ینرلتهج شعب

 نداسع دالبم رلنوب < هلک | دادقسا ندرلیلامور

 ندطوبضم كلام وبشا «ینیسیدنک لوا هنس ٩

 یالوط ندنو . یدرلشا روبج هکمکچ لا
 تموصخو نیک رب هداکهلا قوف یثراف هرابلامور

 ( نارفی ) یرادمکح قهج ناتسدرک « بوالغاب
 هرالامور یعاوقا یهدریغص یایسا «یقاغتالاب هللا

 هلا هداعلاقوف تعرس ر و «قیوشت همانق یثراق

 «طبض یریفص یایسآ نوت ناه هدنخرا ۸

 لتق یامور ردق كس زو: یغنیدلو هدرلاروا و
 هاو 5 ( سژالخرآ ) ندنررادرس و ؛ شا

  ریدنالفایآ یثراق هرلیلامور یرلبانول «بوردنوک
 قجاق رب ندنرارادرس امور ید هداروا و ؛ شم
 ( الیس ) ندامور «هنرزوا تو .یدشعا بولغم

 دادادرهمو « دادرتسا یهننآ هلق وس رکسع لتیلک

 هیایسآ نداروا «كارهدبا بولذم هلن اعفد ینرارادرس

 زویکیا كلوب هدرامراحم ددعتم ینیدنازت «هلزواجت
 -ود دداد ریهو ؛ شا فالتا ی رکع رد ك

 هراسخ یلک ندهوطرفو ندتیواغم ید یساغ

 «هلغل وا شمقل اق ید قینما ندنس هعمت و «شماوا

 یی دتا طض نوشو ؛شعاب هلص هدنخرا ۰

 هلرلطرش یغآ ېک كما میلست یتساغود نالاقهلررب
 میرفو ساتناق و ؛ شلوا روبح هلوبق یهلاصم

 هغر دصاب یرلنایصع نالوا شا روهظ هدنتهج
 قا هد هیات ینتمج هکودایق ق . یدبا شیک

 یا رب هلرلباامور هنس یسنرا «ندنکی دشا لاعتو

 للامور هک هنس یدب . یدشعا اهد هبراح

 یاهدا هنرزوا هطخ و «هدن راکدتا طیص ی هبنیتپ

 قوس رک یثراق هرایلامور ندیکی « هلقوقح
 «بولوابولنم ندنفرط (سولوقول) «هدهسیا شما
 شلریتاب هدنرلکرا هطآ هجزوو نل یخدیساغنود
 ؛ شلوا روب هکماکح هنئوروم كلم « هلغلوا

 ۱٩ «گرهدیا بقعل ید هاروا نسب دنک سولوق ولو

 كلا ر فیت نانلوم یداماد «هلک 2 بولذم ًیاک هدنخمرات

 هلرکسع رب یلتیلک ندهمک قوچ و ؛شچاق هننا
 یکیآ “هده سیا شمشیتوط هبهبراع هش «بولود

 یغنیدلوا شمال اق یامرد « بولوا بولغم هد را



 يم

 لدو «هاشفلوا لج هادور ( سوارقول ) ؛هدلا
 ؛ شا دادرت-ا یک اج یکی دشا باف ۰ هدافتسالا

 ۴ «هلیت وس رکسع ندامور (سوبب» ۶
 ا قو 8 (

 هدنسر داو تارف

 ولغم اک

 «هدهسیاشعشیلاچ هک ا قوس هرح ندیکب سیل اها
 «هلطاقسا ییسیدنک «ندنرلقدلوا رازبب ندبرح رلن و
 هنن رزوآ كو داد رهم ۹ یدرلشع | داعقا یاغوا

 ماطر یثراق هرهز هروک هتباور «بولوا سوبام
 «ندن کما ا ره ز ز « هلغل وا شمجما رلقایر"

 دالبلالبق «كرهردتنا فات یدنک هرفن رب یلابلاق

 ۰ ردش | تافو هدنحرات ۳

 دادره« <« هدهب رام عقاو نیا هه

 اررا و : شا هرو س و « بولوا ب

 روسج هداعلاقوف
 . یدردبا ماکت هدناسل ۲۲ بولوا مدآ رب لاعفو

 یخد ندنسهةبط نان اکا تارا ۱

 :ردشلک رادمکح چوا هلتسا وب | > #۲
 هداهرف یردارب وا هنسا ۶ نددالىم ییجشرب

 یهرزجو ناتسلاب «سراف «نام؛ رذ آ «بول وا فاخ

 هنسداو دنس ندنسداو تارف کام « هلطبض یخ د

 ی-ورتمد یعنکیا یرادکح روس ۶ عیسو

 «بودیا هلماعم نسح هنسردنک «هدهسیاشعا ریسا

 ۱۳۹ دالبلا لبق .یدشعا جور هدیزمق یدنک

 .ردشلوایناخ داهرف یکیا «بودیا تافو هدنخرات

 - .ردیورص یکیدتبا عضو هنایکح نیناوق ضعب
 «بولوا قاخ و ىلغوا كيلا ناودرا ییعکیا

 مکح گدهنخرات ٩۰ ندنخرات ۱۲ دالیلا لبق

 ندرلیکفلسو ؛شعا بولغم یرابنارو و ؛شمروس
 هعفادم و مازتلا يبليف یردارب یثراق هسورتمد

 یسییتجوا -- .یدیا یرهش خب قباب .یدیاشلا
 1۱ دالیلالبق « بولوا یلغوا كداهرف یحچوا

 ؛شقبا طبض تخت «درهدیا لتق ینردپ هدنخرا
 یردارب «هرکص ندکدروس تموکح هنس ۸ و
 .یدشفل وا لتق ندنف رط

 ناطلس ینوناق ناکقتنج
 كن رت رفح ناخ ناولس ۱ اس

 هاش اپ متسر ندارزو « بولوا یسهعرآ تکی

 «بولوا ناطلسرب هلام هتاریخو هلقاع .یدیشمراو

 عماج هدنسوبق هنردا و هدنشاب هلکسا هدرادکسا

 .ردراو یلاربمو تاریخ قوچ كپ راسو یرلفرش
 ردق هنجما كرېش یهدیز نيع هدهعرکم ٌهکم
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 هد ۹۹۱6 ۰ ردهچرت ةبحاص یخد ندنا لاصبا

 یا ناخ دوم ناطلس ناکقنج س .ردشعا لاحرا

 -« بولوا یسهعرکر هدعسا وب ید كا رلت رضح
 . یدیشاوا یسهجوز كناشاب دیمس یلهسور

 هدنسس ود> لحاس لب رعلا در زح
 7 7 بروس ۱ یک

 «بولوا رب رب مساو هدنفارطا كنبوق ( رمقلا ةبش ) و

 هدنتهج قرش .ردهدنلخاد كلو یخد یکاع رس

 لبح) و ( رمقلا لبج) هدنتسوا انس هلکسا طابصو

 راس « بوئلو غاط یناایق ییآ هلبرلتسا ( ناعسلا
 قفوا قاطرب هدناحاوس .ردقلموفو یقآ یرلفرط

 «بوللو» رلهبلف ضعب ندقاروط هدنرافراط جاو رلیوک
 }° ۰۰۰ یسلاها .ردرب ر مورح نوتبسب ندتیئدم

 ةنسلاو یلهرهچ رعسا كپ « بوناوا نیمخن ردق
 ندنناسل كرلبربج نالوا نونظم یغیدلوا ندهیماح

 اسل وب هک «راردماکتم هلصوصخم ناسل رب هملاق
 ندمالسا نویفارنجو ؛رونالک ۲ روز رلبیع راس
 یسلاها هریم .ردرلشغا دع یدبح ناسل ییضمب

 هنوک رب «بوناشاب هدتیشحو لاح رب یرب ندیکسا
 یدنک هلیبقرهو ؛ ردراشماعاط هرظتنم تموکح

 هتکلم نوش یرب ندرنوب « بویناط ینخش
 هنحراخ یسهلسق یدنک« هدهسیا هدنساوعد تا

 كنعا هرهم یوم توقا .ردلکد یراج
 ییدلوا یعسا تیلیبق لصا بویلوا كتکام

 | (م) ی «هدهسیا دزنابز هلوکس هل (ه) و
 هرهم ۰ رودیا ناب یفیدلوا هلیعث كن (ه) و
 | ندقعاب ككاو كمعب بوكا هريخذ كنسیلاها

 یرافدنوروق ءدشنوکو هاب قجنآ «بویلوایراربخ
 امرخو هلیدوس تنبرلیکو هود یرلکدلسب هلراقیلاب
  هدنرا آ برع نویفارفج ضعب یرلکدتبا شیت هلا
 «بولوا روهشم یراهود نیعه كب هرهم .ردروطسم

 دوخای (یرایم) نیرو هنسنج كراود و
 . ردقتشم ندهرهم یخد یمسا ( یرهم)

 یسکسا كلا كنم راءیعاش لنافع

 . حفلا وبا «بولوا یسهروهشم كاو ۱ رب
 . داشاب هدننامزیرلترضح ینا ناخ دم ناطاس ناک نج
 وا لداعم هنسب دا رادتفا یخد لاجونسح .ردشم

 «هدهسیدر دبا تیس او تفلا ليسا رظوابدا ینامز «بول
 34 هدنسا ردنکسا ؛پولوا هيلع قنتم قعععوتفع



 یظ و وس راعش 2 ضع یر هدنقح ناو

 ار ان ید اکو ۰ هدهسیا شفا بجو

 یهدنقح موقم .ردشعا هعفادم قتفع «بوریو

 :ردوش یطقم دن

 ك»هرشح زلوا یرهم هتایح بآ نوچ یدربا

 یردنکسا نابع لوا هدنتلط بش نوچ یددوک

 «بولوا ندننارعاش ریهاشم نارا ۱
 «شماشاب هدننامز ازریم خ رهاش

 یسهجوز كبيبط رب هدنعسا زیزعلا دبع هجاوخ و
 رداونو هفرظ تایاکح ضعب ندنسیدنک .ردشفل و _

 «بولوا ضد یره» ر ندنسارعش نارا 8

 :ردکن وا تب وش .ردبلدمشم

 " ریذپ ,سکع نج ذ ددرک هک هنییآ وچحه
۳ ۰ ۶ ۰ - 
 ام هشیدنا رد تسیرهم 4شد دا شش

 ندنرلءیعاش روپشم كا كنارا 1

 هدشاور رو هع . رو | یتسهم ۱

 ثكءد « ماخ كوب » .یدیا ندنرهدازرابک روباشین

 رعس ناطلس . ردشلو ترهش هلبقل و نالوا

 ناخ هللادبع هدمب «بولوا ندنرهبحاصم كزق و لس ۱

 .ردشقا تافو هدنساننا یری یلاره كکزوا "

 قلهرآ ر «نکیا هدقهرونوا هلرعس ناطاس ماشقآ رب

 كجهدبا نایبو حابص ینرا «بوترچ «یراشیط
 راق قسم ۰ هلقهروص اوه رس ناطلس نالوا

 :یدشعا هدافا

 درک نیز تداعس بسا تکلف اهاش

 درک نیبعت ار ناورسخ "هل زو

 تلعث نیرز دنس تکرح رد ات

 درک نييس نيمز نیمزب اپ دن

 هوا نم ماتم یی ] دزالاد رثص یا ن - دیعسوآ
 هلیتعاعشو تاردو لقعو ؛ یدبا نکاس هدهرصب

 رهرام قوچ كب یشراق هجراوخ «بوآوا روهشم "
 شا هظفاحم ندنزواجت كرلنو ییهرصبو ؛ شا 1

 هب هم رکم ةه تام رب ز ن هللادبع . یدیا

 ؛شفلوم هدناراشتسا ضعب هلبا هیلاراشم درد ق

 ۹ ۷۳۱۸ FY 7 ۳ یا ی دم

2۰۱ 

 | یا یار رخ را

 ل ھه ۳

 فسو ن جاو هدنامز لاو رھ ی کاللادرع ه دع و

 بم .هنکالاو ناسارخ ندنفرط

 . یدشلوا لخاد هناسارخ هدنخرات

 ۷۹ ب2 ها وا

 لوا اهد

 هدشاور رو كدر ید هدتنامز هب وأعم

 (هضر) نانع ن ناثع نن دیمس هدنعف تلاقلاط

 .یدشلوا حورج یزوکر, هدبرح «بونل و هدنتیعم
 هدنحشرا ۸۳ « بولاق هدناسارخ كد هنبرم رخآ

 تب هجرت بحاص یدقاو .ردشغا تافو هداروا

 ریسا «هدلاح ینیداوا قحوج «هدنناعوفو هدر لها

 «هلکرونوک هربکا قیدص بانج روضح «بولئوط
 نا « هدلاح کیدتا ناب یفیدناوا قالطاو وفع
 ی (هضر)رکبأا ترفح كلی هدن«فراعم» هستق

 یللاتص قو « ینیدمهلوا لئان هنفرش كمروک

 یتکیدلک هبقوراف بانج روضح < هدلاح یغیدلوا
 كحاعح هدر دقت یعکیا و نک . رودیا ناس

 ۸۳و یغلو هدنس تك سهدا كللاو هدشنامز
 قوجرب ۰ رویلوا داعبتسا یسماشاب كد هنخرات

 -رد (بلهم نب دیزب) یراروپشم كا «بولوا یدالوا
 روهشم هليا (هبلامم) « بولاق هدناسارخ یلسن

 یحاصنو هنایکح لاوقا قوچ رب كبایم ۰ ریدیا
 «هدهسیا راو یلرهش یخد هلیتفص (باذک ) .ردیوم

 قح و هبذک نوجا قمریدناق یجراوخ یجآ
 « بولوا روج یغد ه تاور هعوضوم ثبداحا
 ی درک | بذک باک:را هدل هقشل

 .ردرومشمهلیمرکودوجو هلیتحاصف و

 یادتبا « بولوا ندندافحا تهرفص یبا نب بهم
 شا دال رود « كار هکح ترورض یبخ هدنلاح

 ۰ ردو ص

 (یبملا ربزولا د۶ نب نسح دم وبا ) |
 بداو رعش «بولواندارزو ریهاشء ]

 هجرتلا فنآ

 > بولوا اک هب هلو دلا رفه ندو كاا هدمعلو |

 كلم هنر كوا هدنخ رات ۲۳۹ هدننافو كنب ريم

 یدیشلوا ی دقعم رواشهو یرزو كمااراشم

 یترازو روما یخد كوللا مال ع طم یسابع ةغلخ

 ندهفیلخ بناج هدمب « بودیا هرادا هجرت بحاص
 نیت رازولا عماج «قرهنلوا بصن هرازو اعسر یخد

 مع ك ردع ءابداو ا رەش مهره + .-یدنشلوا

 هل رب دنکو «ردیا رلناسحا هنس هل «بولوا مو

 جرفلا وا یحاص « رببک هیاخا» یء-رلبا هاشم



 ۱ ی

 یواطفسو مرک . یدیا ندهلج و ید یناهنصا
 - ردلوقنم رداو قوج كپ هدنقح قفارظو بداو

 | تافو هدنش رط طساو هدنشاب ۰۱ هدنخرات ۲

 هعطق وش . ردشف وا نفدو لق هدادفب «بودیا

 ؛ ردندد- هشار راعشا "هلج

 اک موملا اهداتواب یوطت

 حاسااب لیللا ید یوطت

 تىس الف تنغت م

 یسور ىلع ةملخا ابحو رب

 e 4 راهم

 یسرافلا هوزرم نب نیسلاوبا) ۱
aE CEA 

 نسل اولاینر فيرش) نکیا بهذملا ىسوجم لصانع
 فیرشو ؛شلک همالسا هلینیقلت كن (یوسولا دم
 یرامشا .یدبا شا بداو ملع لیصحم ندهلاراشم

 لوس ترد یلاود « بولوا روهشم و لزوک كپ
 هدنخ رات 4۲۸ «بولاشاب هددادفپ . دیک نددلح

 :ردندنراهشا *هلج هعطقوش .ردشغا تافو

 اپح كبلق تقلع قلا نا

 قولع ريغ كنه باق تخار
 اهرصخ نم اهئافو نامض تدقع

 قیثو دین نیدقعلا الك یموق
 هدنغاعسو تب دلو رکب رابد ۱ نیقرافامم

 ههلجد قرهلوا هدنسیقرش لام هرتهوایک ۰
 ناولس هدنرزوا كیاچرب نایکود هنیوص نامطب میات
 یکدم « بولوا هبصق ر یزکم كنساضق

 قایرسو یمزا ی ۲۰۰۰و لسم ی ۰ «هدلاح

 نورق «هدهسیا راو یسلاها ۷۰۰۰ «هرزوا قلوا
 هدننامز هسابع ءافاخ «بولوا رهشرب كور هداطسو

 | ندتفووا .یدیشفل و یرقم ككرلم فثاولع ضعپ

 فا رش عماج جاقرو یس علق ر هدنلاح بارخ هاو

 قازوا كيراج ر ندهبصت .ردراو یرانآ راسو

 هدنسهتروا كرېش هلبتقو كیهرانمرب بارخ نانلوه
 وا هغ هدناخاد هبصق . ردیوص یغیدلوا شفل و

 یسهرضپ ۱۳ ۰ بوللو انب رب عنصم هلاق ندنامز

 كرا هرڪپود شن وکه دنمومراپنو لیل لادتعا «هلغلوا

 ابو كرلیلامور کسا .رونروا تعاس رب هنر ره

 قجمآ «بولوا یوم یفیدلوا یسهدرک اب كرلیناربا
 .یدمهنلوا قیقحت یغیدلوا هن یما مالسالا لبق

 | كنبرهش (دمآ یی) رکب رایدو

 . هلبثتثو .ردفورعم یخد هيما (ناولس) هسیا یدعش ۱
 ٍ . یدبا روهشم هلیتناتم كانسهعلف و عفوم

a(:۵00,161010) و ویک لرکید مانو  

 e | قم
 برف هرتهولیک ۲۸۰ تا ( ویکول ) هدنتهج بونج
 یسیونج لحاس كنلوک (اوی)و هدنسییونج
 رېش كوب رب هدنرزوا كره رب قرهلوا هدنرف

 .وس کو زود «ینیلاها ۲۳۹ ٤٤٠١ «بولوا

 نج هلرلش اف كا « ىرلبارس ددعتم « یراناق

 يل تای سوم اشو بتاکمو یراهقر اف او

 تو وا «بولوا یرقم یکسا كنوداقيم .ردراو

 قرش و «نکیآراو یسیلاها هدایز ند ۰
 .ردشع وط زو هیلدن لهدبا توف

n۱ ص۳ لا سی  

 دودا
 لیکشت هدنیصنم هلیسار آ هلوق یا لوا ند کود

 ءاروام  .ردمسا نابربو هبهررزج عساو ییدتیا |
 لع رب هلعسا وب یخد هدنېرق دنکزوا هدرېلا
 .یدیا راو

 هدنسهرآ هغارم هلا زري هدناجبر ذآ 2

 (یجنایم) هدنتبسن «بولوا هبصقرب ۱ ۳
 . یدریلند

 هنلالقتسا تلبات » ( 5 ۰
 « بولوا ا N سیل وایم

 «بوغوط هدزوسیغآ هد ۱۷۷۲ .یدیا یادوبت یک |

 یار كنایرتسو دون اق . ردشمتا تافو هد۱۸۳۰ |

 هتموکحو «بویعاط یتموکح ندبا لکشت هدنتح

 مک هنمادعا «هلذمریدنالتایآ ییسیلاها هردیه یثراق
 هلیتافو عوقو كیهرتسیدوااق هدهرص وا «قرهشل وا

 .یدیشلروق ندازج و
 هاو رشت هدهمور (Mita) ) اد

 9 بم rt ۱ ا

 «پولوا هبصق رب یزکرم كنسهطخ ( هدنالروف )
 ههجزسنارف «یسیدادعا بتکم «یسلاها ۰

 زو یسهاخدصر «یسهناهتک «یتکم صوصخ |

 . ردراو یرهشراذ نولاصو
 شش كم -دوخاب  هسوک ّ

 ی ۱ لاخیم

 لرفطرا «بولوا یکبهرد ایق نمرخ مقاو هدنتهج
 بآ زدنوک یردارب نامه ناطاس هدننامز یزاف



 ۰۰ نکیآ رفاسم هدننأب :d 5 کرا نا را 3

 بوراو کلر لب ست با یا
 «هدلاح یراکدتبا توعد هیلسن یترارفاسم یکوا نا _

 نرفاسم سکعلاب «بویعا لوبق ینابخ و موقرص

 نافع ناطاس « هلکغا راد ندنو یمارک

 شچ اق ا ؛مدکد تا 2

 هدتسدم واتس و . یدبا شل وط E لام

 *لماسم ییدزوک ندکب نامنع لام ی
8 

 هسوکو «

 كد هشر زن یا ؛بولوا نوتفم هب هنا راک تیناسنا ۱

 هی یب تیوب تبع ی ی
 ؛ شا لصاح

 روسجو رهام هدهسرح لیح یسیدنک «پونلو
 یمدخ قوح ا تن بن ّةع تلود « هلغلوا 1

 كن زاف ناقع ناطاس «مدنخرات ۰٩ اد

 «بودیا لربق یخد یالسا نند «هنیرزوا یلوعد
 . یدیشههمر دشیکد نمسا هات هشرهش قم

 «بولب روک یتنواعمو تمدخ یخد هدنعف كټ هس ورب

 تایحر هدنتنطاس لثاوا كنزاف ناخروا ناطاس

 دعوا
 ذوفن و ناماسو تور كوس «بونل و هدهیلع تلود 3

 شعازق رادتفاو ۱

 .ردراشقارب
 ۔ارعا kn طنط ق Michel ا

 8 0 يک 0 E ۱ لاخیم

 - رارب « بولوا یداماد رونی یی رب

 ۸۱۱ « ندنغیدلوا شعارق ییهجو كقلخ هل رلقل

 كم وه « همش دبا تافو یردب ۳11 «هدنسن دالبم خیرات

 هدرا ییدنا هلررانلب بوک هتک 4 قت

 ؛ لوا واف
 روس هندو- کا روهظ راقات شد ر

 هدکار هدناح وتفو تاونع هفاکو

 *هرورم تامدخ یخد یدافحاو دالوا

 فاواو تاربمو تاریخ قوحرو ؛

 - اف ضعب هدزکص هدءهرص وا و

 یقیدلوا

 ۸۱۳ نول ینمرا یفیدقار لیکو هدودرا «هدلاح

 بحاص «هلا نالعا ینناروطاریعا یدنکهدنخشرات |
iهداروا لافمو ؛شعا سبح هدهطآ یهنق ی هجرت  

 .ردشماشاب كد هنخرات ۸٤٩ بوریکهنتفاق بهار |

 هلیبقل (تالپوروک) «بولوا ( هباغنار ) هدیمسا رپ -
 افق

 - وا ندنرمش هروم تناجحرف ین ۱

 « هلفاوا یروظنم بول یءرا روطارعا ۹

«۰. 

 :هشرزوا كرلاو رار هلته و ردارب یرلترضح 3

۴ 6( 
 ندقدنل وا میفرآ هنس هنر قرط ندنفرط كيوب

 ؛ شغل وا نسج هلشممت قوا یزوک هت ا

 « هیتشلوا لتق نوبل «هدنسیدالیم خیرات ۸۲۰ و
 ۰ یدضشفل وا داعقا هت ٤ بولب راقمح ندسح

 هیلحس و ذی رک نشنکلاخ مالسا ندهاحم هدننامز

 هلبقل (غب) .یدرلشغا طب یهلو و هزالاق هلبا

 .ردبقلم

 فورعم هاکفرد « شوخرس » یبیعچ وا -
 «نکیا هدنشاپ "«هدنسیدالیم خیرات ۸4۲ «بولوا

 ( هرودوب ) یسهدلاو و فاخ هلیفوثت یردب

 2 ( سادراب ) ی هدمب ۰ یدیشلوا یهیصو
 ندهمخ قسهدلاو هلی وشت

 یبهینیطتطسق هد ۸٩٩ و ؛شهریدتا لتف یعوقص

 یشراق هرل سور ںدیا هرصاحم

 ی همنودک امینردلواش | كيرشت هتهوکح هد ۷
 3 ردشفل وا لتف ندنف رط لیساب

 یدام « بولوا یلهبنوغالفاپ_یسجمدرد -

 كټ ( هوز ) هجمروطاربعا « هدلاح یفیدلوا مدآ رب

 لتق ینامور روطارپعا هلبرسا تون «بونارق یتبع
 شفلوا داعقا هک ندنفرط یسهتوشعم «هلکغا

 قوح «نودیا دعس

 ۰ یدمشعا ب رح

 روما «بویمهلوا ردتقم هتموکح یارجا «هدهسیا

 ر هنبلا ك ( یاب ) مداخ یردارب یهرادا

 هنس وا هنن « بولوا بهار هدتخشرا ۱۰۶۱ و

 .ردشعا تافو

 ر, ؛ بولوا بقلم هلیبقا (تافلق) ییعذب -
 «هلذلوا ینکی كلام یجندرد یدیایغوا كنب اغلق

 ۔اریعآ « بولوا روطاربعا هنیرب كنوا هد ۷۸

 «نوجا قلوا نیما ندنساعد فاه وز هج روط

 مایق یهعن هنرزوا كوو ؛ شا ین یهموتص

 هرتسانمرب «هرکص ندکدکچلیم هنیرازوک «بودیا
 .ردشهروس مکح هنس رب زکلاب .یدرلشقا سد

 « یرکسص »نەي (سوقیتوینارت-ا) یہی 1 -
 « نکیا ندنسارما رکسع « بولوا بقلم هلسیقل

 هتل هد ۰ ندنف رط هرودو" هم رواعارعا

 وق «نوجما كعا زر نواس ٤ ششل وا داعقا

 «هکعا ناکا ندنساضعا رو ذمساع یرانادنام

 درک اف E کا ریکلد یرلب رکتسع

 .ردشلاق لوهم لاوحا ةو ؛شلوا روب هنغارق



 | «بولوا یغوا 4-انرد نر ی ۱ ۱ ما ESS زر
 زا ؛۱ شارا ررباطار۶ا هد ۷

 ( نجود نامور ) ینیدرار ته.-ةودوا ی.هدلاو

 هد ۱۰۷۱ موفق قجنآو ؛ شا طب-ط یخ

 هنت ندیکی لاد .هاکمشود ریسا هنیلا دا رايق ويل
 ییا كا ندنرارادربم هد ۱۰۷۸ و ؛ شهر وا

 «ندن کین رة ی (تادوو روغک) نالوا

 «قرهناراسو> هرتسا:« رو «طاةسا ندنفرط كوا

 .یدشموا نیم سویقسپ ه ( سفا) هدمپ

 بقلم هلیبقا ( غواوثلاپ ) ییز کس -

 . ردي سرا تنادناخ فورعم هلعا و « بولوا

 ك (سيراةسالیناا) نروس تموکح هدة زا ادا
 موق س«هللا طبض تح .د ۱۲٣۰ ٣بولرا ییصهو

 ب اسلا یا ک بودی ' صال “اند راک رف یہ ہین طنط سق

 ۱ ۲ رم هلرلق ول و ؛ شعا لقت هاروا ینتخ

 EE جاق رب هدیفص رګ رازجو هانو « پودیا

 تافو هدنرفس عقاو +هبک ار هد ۲ - ید

 .ردشلوا یناخ یینوردنآ یکی یغوا «بودیا
 را ن فلاح هس هک نا ۰ :

 E ال ۱ لغوا لاخیم

 «ردینوروت ثكملاراشم *یزاف یرارومشم كا «هدهس
 «پولوا ندنساما فناخ دیزباب ناطلس مریدلب هک

 هلالود نایعا راو ی سونروا هدنامز ترتف

 كاش نايلس نالوا دی زاب دالوا ربڪا راز

 هدنتیعم كندماح یوم هدننافو كل ؛قر هلاق هدنتیعم

 ناطلس ىلج رار هللا | سما ا هدءه!و ؛ شغ و

 هو «شغعا تعس «بودیا توعد اخ دم

 «هسرا كم دم یلغوا لافحم یغوا س .ردشفلو

 دم ناطلس يلج «نوجیدلاق قداص هبېاج یسوم
 : یدشفلوا سبح هدداقو نادیف رظ ناخ

 هسور كنتالو راکدنواد-خ 1 2

 ٩۰ تهسور و هدنغاحس ] ۳ 5

 كلوک نالوا یمانمه قرهلوا هدنف هرتمولیک

 غاص كنغامرا یرینیص وص لیسی رغ لحاس
 ہد مصلح كروکذم رهنو هدنسهرا یرانک

 ارد شم اف مقاو هدی راق و هرتمولک ۰ ندندصنم

 ۷۷۸۰ بکر ندمورو مالسا «بولوا هبصق رب
 ددعتم ندنناررخ تینا نیمال- كلا «ییلاها

5۰ 

 | هرکص هنس رو ؟شمکچ لیم هنرازوک كني

E cataدا  

 هاضف «كر.دک ندنغاع- یسهرف قامربا روکذم |

 «هرکص ندکدتما طالتخا هلبا لوک هلیسهطساو قایآ |

۳3 

  لزوک هدنفاراطا و ی.هناغ::ا جاترب «یفاخ جانرب
 درو ال وک ۰ ردراو یر: راع )۳ و ۱

 یساوه لباس راةافات نالوا ل.ساح ندنسهاط

 «ندنفب دل وا فرطا ف یقو ٥ «هد هسا «> ف ۱ ن زاب

 هلکاربو لو ههایم هلن «بولیجآ یار كرهن
 هک« هسلوا قج هلبجآ قبرط ضد AE ریس ؛رارب

 «ردلومأم یسوا رب ذماوص> همه رب یز> كيوب

 یتروم “و تور" مه 3 یاوه مد لب هب صف

 (سیلویوتایم) جام .ردتجهناوا دیزت هدایز ك
 «بولوا سسوم هدنرزوآ یر «ارخ ك:ء دق رهث

 هک« رد دلو ید یزرهش (مودایول ) هدنرف

 راث آ شب .ردهدنلاح هرقرب هلیعسا (دانآ واوا) مولا

 هاب را اب

 .رددوجوم ی-هقیتع

 كنغاجس زكرم هسورپ یساضق جام -
f a ۰ 

 هسادم اقرش « بولوا هدنسیااعت برق یا

 ارش «هلبلاضق قسامرک ًایونج هو سفو

 هرتم ولیک مب سم ۳۷۵۰ یمهیعتس هحاسم .ردطاحم

 ین وشروفو غاط هر و دنتوح یامث برق «بولوا

 «هدهسیا راو یراهب ضمبو ىلج یکیا هلرلعا غاط
Eهلرکب د مانو جام . ردةلهووا یرلف رط  

 كويب هدنتهج ییونج قرش تباضق یلوک (نولوآ )
 .ردبا مسو هداز اهد نیش ؛بودیا طض ا

 ماو (وص هجوق) هدنجراخ تناضف هلو و
 جام یغنایآ « بولیکود یر ناس هلر کبد

 .رشیراق هنغامرا یلریذیص وص هدنلاعش كزرسهیصق

 روک ذم «قرهفا یرغوط ه«قرش لاعش ؛هلبا لوخد

 هبهصرح ذخالا دعب یخد یترهن رفوابت ندغاص
 یرلوص نوغروطو راقآ كناضف هلوحوو .رولیکود
 ندهایم نایفط كنسیضارا كرك « بولوا قوچ
 هلبا زیک د ك رکو نوج اورا هدنماظن هلسلراتروق

 ۱۳۳ نا مس هدننسهرآ نھ لوک
 ك یغنار وط . ردراو جایتحا دشا هتایلمع «نوجا

 ۷۰۰۰۰۰ ی ههعورنم ؛یضارا « بولوا تنم

 یردق مود ۲۳۰۰ « هدلاح یفیدلوا برق هعود
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 یروصت و ناتسوو هاب یئود ۰ 7

 یرلاد ص .ردنرابە ندنراهلرات هر تاو

 «بولرا مود ٩۵۰ ۰۰۰ یرلتنامرواو ۰

 «كبراو هناتسک «رومالخا«نکروک « هشيم : یراعشا

 ندهرثم راعثا تان یلادخ یک طالخا ؛دومرآ

{o00 

| 
Ee 

 قاچرو « فالوب « هیرآ ۰ یادذب :یلالوصحم «
 كجم « دوخت ۰ 3 « ییراد رع« « یراد «

 ندنعاونا گرلهزبسو هویمو نونو «قوماپ ؛ماسیس

 هللا یک یدام هجاشاب یسهیاها تاناویح .ردنرابع
 دیر دبا «بولوا ترا ندنوبفو یسک تاش

 راسو فالو «هبرآ ؛ یادفب : و الو .ردنرابع د

 كرلهويمو هو زوتز «نوفا «قوماپ هلنابویخ |
 قوعح ك یرلجافآ توط . ردیرابع ندنعاونا .

 ی-هزوف كما ییارذشم یجترب كلا كنیلاها «بولوا

 «بونلو یدل عم لیکر هدناخاد اضف .ردهقوح

 ندلکو نااوا لقن هلتیلک هنف رطره نیل وطانآ
 زیکد نوبل ارل ۱۵۰۰۰ یونس یربم زکاا

 هرهشیکسا « بوقیچ یغد ندهدام نانبد یکو وک
 قذعم شوکرب هدنبرق اضق زکص . رونلوا لق | .رةیج قلاب لتلک هدررمو هداوک .ردیلو تا
 .ردهدقمافل وا هدافت-اندنوم زونه ؛هدهسیا راو ید ترایع ندهراسو ریغیص «نویف :یسهبلها تاناویح

 ندعم و ربع ا یل روکو ک ضع) هدنلخاد اضق ندهبرق ۱ و ردلزوک ٹي یرلکزیا «بولوا
#80 
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 یک انک

SK ی 

 هک« ردنوکسم هللا یلاها ٩۳ ۸۲ «بولوا کرم
 e « قم را ی ۲۰۰۰ مور ى١۱ ۰۰۰ گران ول

 . ردکرتو 2 یروصقو هراسو یدوب یردق

 ۸٦ ءاساک ۰ «دڪ“٣و عاج ٩۲ هدنلحاد اق

 ؛۲۲ و ناخ ۱۰ «ماج ۲ :هسردم ۲ بکش
 هدنق رش هرتمولیک ۳ كناضق لوکس .رددوحوم ناکد

 هک رویناو یس+رف ( دابآ ولوا) هدنرانک كاوکو
 ك ( سوننموق سک) ندنرروطاربعا مور 1

 ینادلوا شا مکح و ست یثراق هرلیلن اقع

 ؛بولوا هدنرزوا یرابارخ كنسهبصت (موداپول) "
 هدراوح وا یخدو .رددوحوء لات ی-هعلئو روس

 هلیضاقا كنعدق رهش سیلووتلیم نالوا شفلو "
 . یدعفل وا حق ندنبناج ناخروا ناطاسو ؛شلیا

 هدنغاعسو تا 11 5

 ےل تالو «بولوا E ! قجچیلاخیم
 راکدنواد-خ ام « هلغلوا عقاو هدشف یابتنم

 «یرازابکیوشايآ ترش «راصحرف» ًابونج «هلیتالو
 هراس .رددودحم هبرلاضت ناخ والعن یخد "الاهش
 - رو عبا اکو و ییسهبلاعثو هیق رش دودح یغامریا

 اضق « بودیا دیدح ین-هبونج دودح یاچ قوس
 یهضرام زا ییضارا .ریلآ یتروص هر زج هبشرپ
 موم ۰ رونلوا اورا هلا رهن کیا روکذم «بولوا

 قجنآ تنو « بولوا مود ۱۱۸ ۰۲۰ ییضارا
 تعاس ۲۶ یسهراد طبع . ردعورزم یل رب

 هنیرلنامروا رهشیکسا رض ینامروا رب مساو نالوا
 ۲۱۲۵ یرلغاب ۰ ۲۰۸۵ یراراچ . ردقصالم

 ه یعلشاب . ردهدنتمسو مود ۱۲ یرهاب و

 یسهرف قجویف یزکم . ردراو یحد یراوص
 ی هلج و ته ندهرق ۸ اضف « بولوا

 AEE هلا ىلاها ۱۸ ٥۴۳۸ ۰ هرزوا قلوا

 ؛هسردم ٤ دس ۰ «مماج ٩ هداضق نورد

 SEN « ناع ۲ ۸ ناکد 2۱6 تک ۰

 - برق ضمب .رددوجوء ییهرکد وص ۳۵و یر وک
 ۰ ه داعس « ملک هیلحم میانص َ راةبح كا هدیرل

 . ردن رابع ندنعن رلیش یک لاوح

(Michaelis) ۱ Eربهاشم هنالآ  

 ۱۱۰۸ «بولوا ندنذمق رذتسم 2

 . ردشعا تافو هد ۱۷۳۸ و ۰ شمغوط هدنخرات

 هلیسبردت هعقرش هاو (هلاه) هدعإ و هدفیسدیل

 -ارسا یو هنیرلتاسل یلیعو یناربع .یدبا لوذغشم

 E ا ربتعم چاقر راد هنسهسدقم بتک لم

 هش « بولوا فورعم هلعسا و یخد یورو -
 نادلک و یایرس و یاربع « هلنلوا ندنیقرعتسم

 تارون و ؛ شمزاب باتک چاق رب قلعتم هنیرلناسل

 « قرش ہن اجت یی » «بودیا هجرتو حرش یییجناو
 یغد رارثا شعب یتاهتم هبهنسلفو بانک رب هلساوتع

 هفسلف هدننونفلاراد ( هکنینوک) ۰ ردشغا فلأت

 هد ۱۷۹۱ :بوغوط هد ۷ ۰ یدیا ا

 .ردشعا تافو

 -امزهساصع ءافاخ : #۹

 ۳5 ۱ هیوسام نب لیاخیم
 ثكموسام نب انحو « بولوا ندیع ءابطا لصالا

 . وب هدندنایط تمدخ تا هفیلخ نام . ردیردارب

 كنابطا نررخأتمو ینیدلریآ ندنبآر فنامدق «بونل



 د ی م

 ییدغا تامر هرلجالع نالوا یداجاو تشک

 ینامر و تمرح هنسیدنک كنابطا موم اذهعم و
 ۱ یمیدلوا ینظ نسح و داقتعا هداملاقوف تل هفیلخ و

 ربو
 رو «هروکه بنانو هبریاعاسا ( 111145 ) |

aینیدقآ یرهن (لوتقای) تن هیجرف  
 ی(سوک اب) یملا بارش ابوک «بولوا یک اح كنتمچج
 ه هلد كمومهوم هلا و <« al لوبق هنتکلع

 كيش ینیدنوط ره هللا «هنرزوا یسعد لهسرلید

 یولطم «بودیا لط ییسفلوا ليو هنوتلآ
 یراهمقل كعو ككا یغیدل | هنیلا : هل وا .فاعسا

 و «هاق ج « ندنشدنل وا لیوحم هنوتل | یخد

 تو و ؛ شا سالا نسلوا فاسم ندتمن
 «بونلوا صا یسعاقس هدروکذ م ره نوعل اصحتسا

 یرهزر ا هدنراو ص كرېن و ندتقو وا

 اهد لاصم رب رکبد هدنقح كنو .شمالشاب هففل و
 ریدر gas ک ایوک : هک هلبوش . 9

 نالوا هانک ن ندسعت نکو ودود دل (نای) نالوا یم

 نولونآ «نوهکیدتبا حجر هنندوع در

 ؛شعا لرش هنغالوف كشا ینرظالوق هاتسیدنک"

SD 
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 هکوبلاح ؛شقنا هیبنت نسمهلنوس هبهسیک ؛بولوا
 ر هدر « بویمهلوا ردتقم هرس مکر رب هزوک

 یرلقالوق كشا كسادیم» : قرهزاق روقج

 «بوتب رازاس ماط ر ندرب وا و ؛شعد « ردراو

 یزوس و كرر ندرازاس وب هکدسا راک زور
 ۰ شمالشاب هک دیشیا

 «هددادفب « هدناهفصا «هدرو اسب

 ءاروامو هلح رر هدمزراوخ ۱

 ییشاب سادیمو

 زادم

 - رواسین یراروهشم كا « بولوا هبصف رب هدرهلا
 ۱ داراننادیم رکیدو یحاص « لاخما» و « یدیا یءهد

 .ردنوسنم هاروا یغوج

 ۔اسينلا دم نب دجحا لضفلا وا ) ۱ ۱
 دم

 i ترا ماتم (افرو ی 5

 ؛شلک هاند مر سم هل نادىم درواسپ ؛بولوا

 | ندنرصع ربهاشم راسو ندیدحاولا نسما وا و
 < برعلا لاثما » هدایز دا « بو دیا مولع نا

 راس .ردشلو ترهش هلرتعم فیلأت یناونع

 | .رتسوک هبهسی

0 

۱ 

 اب رم

 باشکوه « ۰ یاسالا یف الا » هدتفا یافت

 « فرصاا ق فرطلا 4 ههز » ۰ « یداشال یداهلا

 - لئاونع « یاسالا ىف یاسلا» و یلاثما .ردهرتاسو

 هفرص «یک یغیدنلوا رشن و عبط هدرصم ییاتک
 و « تاماقم » هلب روکذ م فلات نانلوا راد

 اولا » هدلوساتسا ید ی «تآاشنم»

 i 0۱۸ .ردشفل وا لیثع هدنسهعبطم

 شم و بحس هلا یرشخز .ردشعا تافو هدرو

 ۰ ر دی و ص یر هفطالم |

Middelbour .هدکنلف (  
 بونج زا ۳۳ عروبلدیم

 هدنرزوا كلودج ریو یهریزج (نزلاو) هدنسیبرغ
 «پولوا هبصف رب یزکم كتلایا ( هدنالز) عفاو

 یر هناخابد « یرهاخریمد « یسلاها ۶

 «پولوا كوب اهد هلیتةو .ردراو یرلهقرباف راسو
 .ردتما ید

)Mi 0 ۵رتساقن ال تاب هرتلک : |  
 هرتهولک ۸ e نوتل دیم

 . اهآ ۱۰۳۵ « بولوا هبصق ر هدنسیةرش لامش

 هليا هناتخحم تاحوسنءهو هدا ؛یرا هاخربهد « یسل

 یسهناضتکو ېت کم «یراشرباف هراس و نواص

 .ردراو
 .هعهتم كلا (۱۲:10۱۵۱0۲۵) ِّ

 SE توقتکنوق ف نوو

 قرهلوا هدشونح هرتمولیک ۳۹ ك (در وفترام) و

 «بولوا هبصقرب لزوک هدنرزوا یرهن توقبتک وق |
 | عاوناو هعلسا «یرلهاخ ریمد «یسیلاها ۰
 هردراو یرلهظراف تاجوستم هللا رلهنیک ام

Middlesborough 

 0 ۱ عورویسلدیم

 قرهلوا هدنسبیغ لاعث هرتمولبک ۷۰ كنرو و

 هدنساهتنم كجاخ یهدنبصنم كانرهن ( سيت )

 هدنواوج « ییلاها ۷۳۱۰ ۰« بولوا رهش رب
 «یرا هناخ ربم د مسج ددعتم «یرلادم روک مساو

 « یرلهاگتسد و ضوح صوصخ هنلاما ناانس

 4 یک .ردراو ینراجت كاشیاو یر هش ر اف رکعد
 هردمظتنم كب یرلناقوس «هلغلوا رهش

 كێ هرتلک: | ( Middlesex 7۱ ی

 ک هدنتج قرش بونج

۱ 
۱ 

CPE 
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 هد كنب رهتهردنول «بولوا ندننالابای ج ندنرلقلتن

 «دروفتره "هل ریش .ردهدنلخاد تاایا و یممق

 قرش بونح « یروس اوج ا ار

 هلراتلابا کا یخد ات ر “نک لد

 دودحو ( هسیمات ) یس هونج دودح . رددودم "

 یرارهن (ال) و (هنلوق) مبات اکو یتسهبرفو هیقرش _
 عبرم ۷۳6 یبهیعطس ةحاسم ۰ رویدیا دید
 « بولرا یک ۲ ٩۲۰ ۵ یبلاها و هرتمولک

 .رویشود یشک ۳ ٩۷۹ هنشاب هرتمولیک عبرص رهب
 یار وط «هدهسیا فیطل یساوهو زود ییضارا

 .ورزم شعب هلیطسو كنف قجمآ «بولوا تنمریغ

  رداع ص یراف رط REINS ردهدک ار دشت ه تام

 هژبس یرار نالوا هدنرارانک كن هسي ءا زکلا

 رهاب کءهدتهج وا «بولوا دعتسم هکمریدشبت

 هردنول "«قرهنلوا ذاخنا هصع هنوک ندنوک ید

 .ردهدقماراب هنعس و كن را هلع

 E كنيذکی با ندنسارمش ۳
 انالوم و ییناتسی یر, « بولوا ] ۰

 در کت وا عطقم وش .یدبا یرصاعم كنيماج

 قر هزمغ زا هدر ريم نوخ رک

 باتمرب یود وزا شکر س فلز وچ یداب

 و ییلهد ) ناضلع دازریم ( یرگد --ح

 هدنخرات AA «بول وا قدح فا كد اش راب

 دیهش هده را ییدتا یثراق هرللوغم هدر

 .ردشلوا

 یی كند هعدق 5 هیت (Myra) ارب

 E هدنلح اس كزغاغس هک

 كنسورتایتر, لزوک ؛بولوا هدلب رب یکسا هدنبصنم
 هرددوحوم یسهقىتع رار هل رل هبارځ

a 1هروک ه همان ربط اسا » 

 دل ) سینک | یر تک سر 5

 هدقلکارق هجک«هلکبخا قش ثمل هنیردب «بول وا یزیق

 هل [ ربخ یردیو نشو لم ماح کر هرکه شوق

 «بوحاق هرعلا ةربزج هلکتسیا ها لتف سینک" ۱

 ر

۲ 
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 ی(سینودآ ) نالو ترهش هللاجو نسح هداروا

 هنجاخآ نیسم «هرکص ندقدروغوظ یزومت ین

 مسا ( رمم) نالوا كبد شنوک . شا لوح

 ی 04

 یغجەلوا هبانک ندنوا «بولوا ییسادم رب هلیسس راف

 وی |
 8 6 ۱ باب هدهسنارف ( !۲:۲2۲62۷ ) ۱

 « بولوا مدا روشه ا لفوا سا

 یرلبدنک «هدلاح یرلقرلوا یهسنارولف یرادادحا

 هدنور نف یزد : رد لا هاند هدهسناوورپ

 تبسانم دقع هلبا ( یتسک ) هدسراپ «بودیا راهتشا
 هنرش كکلسم ییدتا ذاخما هدصوصخو و ؛ شا

 كارور تیناسنا رب هداعلاقوف «بودیا تریغ قوچ
 یتکاسم هدنقح یس هلام یدنک«مدلاح ییدتبا زارا
 ؛ شمرو تّذا قوج هنسیراق « بویمهدیا ارجا

 رد سيح «بودیا هماقا یوعد هنېاع ییغواو

 هد۱۷۱۵۰ .یدبا زلاح یتناونع رام .یدیشم

 یانیلأت لیخرب .ردشعا تافو ۹ «بوغوط

 .ردراو
 هلا هسابس روماو تاطخو قطا یلغوا

 .ردشلو ترهش هلراقطا روم كب «بولوا لوغشم

 لتدش « بوشیراق هنسهروهشم تاموقو هسنارف

 یمهلیسینادجو نانثمطا «هرکصندکدتا داربا رلقطن
 هقآ لتیلک فدا ۰ یک یغیدنلوا نظ «هسقو

 تذوق .یدشما ناسلو كلم لب دمت « یهدنلب اقم

 هد۱۷۹۱ «بوغوط هد۱۷ ٩ ۰یدا زئاح یناونع

 یک یغیدنل وا رشنو مج یرلقطن . ردشعا تافو

 .ردراو هد یافت ضەإ کید

 كنراهدو هدنته» لاع تباتسدنه ) ۔

 هدنسیفرش لاا هرتمواک ۱ ۱ مس

 یرب (یدانیلاک ) نانکود هنغامرا كن قرهلوا

 ی ۲۹ ۱:۰ «بولوا رمشرب یزکم قاخس هدنرزوا
 ناطاس «یسلاها ٩۹۹٩۹ ۰5۰۰ «هرزوا قوا ملسم

 اب ندنفرط یدنیم نسح یریزو تنم ون دوم

 متع» و ج شل دبا ریمل ندنفراع هاش نوامو

 یرازاب شب « یراههرت ددهتم « ینیرش عماج رب

 «بولوا رهمث رب کسا كب .ردراو یراثآ راس و
 عماوج یرهناخب یکسا هدننامز رلیروغو رلیوننغ

 قوچ رهش هدراهرص واو ؛ شفلوا لیوح هبهفیرش
 نت و

 ٩۱۲ یسهبعتس ةحاسم كنغاس تاریم س

 «بولوا یشک ۱ ۳۱۳ ۱۳۷ یسلاهاو هرتهوایکم ب رم
 ۱۵۰۸و یهبصقو رهش۱6 .ردلسهی ۸۰



 2۶ م

 « رادل وصحم و تبام ك ی-بضا را . رد راو وس ۷ رف

 9 hh ۱ لک مپ 6 بروا یزنآ ه راز

 .رودبا قش کلم
 لات میت هنتموکح زماکن ىلا نا

 هیوا ندلاهش «بولوا یر ندنهبس تالاا یی

 .هرا هرتمولک ۱ ۰ هلا ۰ کا و ۱ یر

 هرتم ولیکم ب سم ۱ ۷ یس هیس ام . رد هدنس

 مب ر هک ‹ ردشڪ ۵ I 1 یسلاهاو

 ٩ ۰ رودشود هدایز ندشک ۰ هنشاب هرتم ولیک

 كرب رلغاط هال ایهیسل امش كا « بول وا مدانم هغ ےس

 یراره كنک هبا هنج یرارک,دو ٹ راپ ندنراکتا

 قاهووا و زود فورعم هلیعسا (بآ ود) دن

 دل زا ره روک ذم ثكزیضارا . رد رابع لدهر زج 5

 ریغو قلءوق یرلتهج كکوب نایغاوا اورا هلی وص
 تبذم كب یرارب نالوا ا «بولوا تانم

 .ردرادلوصحم و

 ه دیاتس دنه ۱

 ماظن تكزکد ])

 ندنکولم ناهانماظن نروس تموکح هدنتکاع

 كهاشماظن یتا ص یردب «هدنخ رات ا «بولوا

 هاشماظن نیسح ناربم

 «هدهسیاشع | دوعق هت REE دجا «هنرزوا ىلتق

 دارم یآ چاق « ندنعب دلوا مدآ رب رادرکدیو اظ

 شقا احاا ههاش ريکا ؛«قرهنلوا لتف هد ۷
 | .یدشعا دوق هاشماظا لیعاعسا یهداز مع نالوا

 كکلر وم( ندلالالح ازربم 0
 هاشلاربم

E n 

 نیقارع هدشایح كنردیو ؛ شن وط هدنخرات

 نیست لاو هب راتهح ماشو رکب رای دو ناعب رذآ و

 هدرلتهج و هنب هرکص ندننافو كروع «یقرهللوا
 ؛هرکص ندکدروس تطلس یآ ۳ هلا هنس ۳

 هدندودح ناهبرذآ هللا یلاکرآ فسوب هرق ین ویفهرق

 « بولوا لوتقم O ۸۱۰ هدهرام ییدتسا

 هاروام یرطک ارخومو شفلوا ن نفد هدزربت

 راد و هل ع هیچ شک در
 ندرلن و «بولوا یدالوا قوجر . یدیشلدا

 «قرهلوا فاخ هنندج هدنابح كردن لیاخ ناطلس

 رم ازریم و
 هدیاهد .ردشلوا فلخ ههجر بحاص یرد

 ؛ یدیشمرووا هی را ءاروام

 3 و 3 ی م 40۰۸

 - یداقحا كهاشنارم هناکررکنیلعالس نروس تموکح |
 . یدبا

E 

 وا .e نروس تم رگمت هدنس هطخ سم

 فلخ هناخ رصان كلم یرد هدنثرا ۸۰ «بول |

 « ندکد روس توک هنس تردو ؛ شلزا

 ناریم یلغوا ؛قرهنلوا لتق هدرویناهر هد ۶
 دیا شلوا یناخ لوا ناخ كرابم

 لدام ناربم ۳ با

 .وا یورو كنبفوراف ناخ ي۶ ادیب

 ید هغد یلاش "قوراف نا لارا « بول

 ناربم یردب هدنتهوکح شدناخ 3۸ ۱ . ردف ورعم

 یرویناهرو «رامعا نت کام ‹بولوا فاخ »اخ كرام

 نان دووس تموکح هنس ۸و ؛ شع میکحنو میسوت

 ناخ دواد یردار «بودیا تافو هد ۹۰۹ «هرکص
 . ردشلوا یناخ قوراف

 ۳ | تند 5 : ج
 0 ۱ قوراف ناخ گلرابم ناربم

 یسجرب «بولوا یعسا كنيشکی یا ندنکولم یسهطخ

 فلخ «قدراف ناخ لدام یردب هدنخراا ٩

 و ندکدروس تموکح هنس ۷ و  سلوا

Eناریم ینغ ناربم یلغوا « بودا تافو  

 . ردشلوا یناخ هلیمان یا هقوراف ناخ لداع

 هناخ دم ناربم یردارب هدنګ رات ۳ ییعکیا

 «هرکصندکدروس تموکح هنس ۳۲ «بولوا فاخ
 یا قوراف ناخ دم ناریم ۰ هلکغا تافو هد ۷ 4

E 

 د

 I یعسا re نانک وام ر 2

 4 ناخ لدام یردب هدنخرات ٩۲ یسیجنرب

 نانلو ییاد هد٩ ۳ و نشو فاخ

 8 هلرابلزیک روم هاش ردا یرادمکح هولامو

 تارک هلییمس كنسهدلاو « هلنلوا لوتتم هدهراع
 E یآ چاترب قجآ «درهک هنتموکح هولامو

 ؛شغلوا نفدو لقن هرویناهرب یتمآ «هلکغا تافو

 هدنتموکح شدناخ یا ناخ كرابم ناریم یرداربو
 هولام و تارک هاش دوم یکی كهاش رداپ و
 . ردرلشلوا یرلفلخ هدف وک

 أ
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 كرام ناربم هدنخ رات ۷۳ ییعکیا - 5

 روس تموکح هنس ۱۱ «بولوا فاخ دا ۳ 13

 یردارو ؛ شا تافو هد۹۸6 ۰ at ندذگ 8

 .ردشل وا یناخ ناخ ىلع هجار

 ءاروام بولوا ندنسارعش سرف
 شیعن هلقليجويق . ردبل رها ۱ ناجریم

 .ردکنوا یعابر وش .یدردیا
 قارف دابا دج ناتسود ز هک برای
 قارف داب انشآ نمشدپ هتسوبپ

 قارف داب الب دص ریسا هظحلره
 قارف داب التبم قارفب تعي

Eهاش دیاوخ دہن ت انالوم  

 9 و ۳ ۱ دیاوخ ريم

 یانتشا هلخرات ملع .یدیا ندننانیمتم كلب «بولوا

 هننامز ندتقلخ «بولوا هدایز ینوقو هلام لاوحاو
 « افصلا ةضور » ثحاب ندمولع ةفاكو لكم كد
 یناصف كوص قجماو؛ شم زاب یباتک خراترپ هلساونع

 ربهاشم یک یدیدنک «ندن :کی دعا فو یر هماعا

 ماعا یو ريم دناوخ يلغوا نالوا ندنبخرۇم 1

 . ردشعا راصتخا هجرآو 3

 یاج انالوم و ییاون ریشیلم « بواشاب هدشنامز
 ٩۰٤ .یدیا رصاعم هلا هاشتلود هرک ذن بحاصو

 ریبک خیرات .ردشعا تافو هدنشاب ٩۷ هدنخرات

 هننرلن اسل ابوروآ یاسقا رثک او کر یروک م

 .ردشفلوا هچرت "

 | هتددب

fj a r AE بس 

 + د 6

 ارشاب نیس> ناطاس

(Mirdite)هردوقشا هدقل دوانرا را  

osرب ییثتسم هدنغاعسو تالو  

 ا رغ « هردوقشا سفنو قوب "هل مش « بولوا ناز

 یونح قرش « هل رلاضف راصح هّتآ ا «شل

 هلیغاعتس هرد كندنالو رتسانم یغد قرش ندنتهج

 ءهلةلوا تونم ریغو قاشاط ییضارا . رددودجم

 یهدنرلغاط زکآاپ ناه «بولوا ریقف كب یسیلاها
 ۔اص اریچ و نارطق یرلت در اتبح ندنرلن امروا ماچ

 كيلوتقو نایتسرخ یرلیدنک .راردبا شعل هلیشی "

 «بولوا رامدآ قداصو روسج كي «هدلاح یراق دلوا

 هراحم هدنرغص هناقع E یر, ندیکتنآ :

 یدنک . رردفامم ندیکرو و فظوم هلکعا

 «بونلوا بصن ماقماق ندنلود بناج یرب ندنراکپ
 ۱ هرلفارب اضق .ردیا تم اقا هد هب رق مان ( شوروا)

0۹ 

 | ر قاشاطو قافاط رونل وا هادا هدننروص اضق

 د ی م

 ی دن یدارفا كغاربب راره 6 بولوا مدقنم

 رړرګ یموفن فیهتیدریم ۰۰ رارناط یغرارادقاریپ
 نا ردق ۱۵ ۰ یسل اما ٤ هد هسنا شماغلوا

 -روینل وا
 ی یز هلردلا رم ۸ كرز ازربم دی اءا | هلودلا رم

 از رمم ی ناخ

 فسوهرق لصانء «بواوا ندنسارمش ناتسدنه

 «نکیا هدنشاب ۷ «هدلاح یفیدلرا ندنداقحا تلاکر"

 نطو هددابآ ضف ؛كرهدک هناتسدنه رار هل ردب

 هرداپ هلودلا عاجش باوت كلاما ریزو هدمب و ؛ شعا

 «هدهسیا شا قرت ههیلاع بصانم «بولوا داماد

 اوزنا هداروا « بونیدیا غا رب تی هدونیکآ تیام

 هلساونع « هفرعملارد » راد هفوصت . ىدا

 :ردکاوا تیبوش .ردراو یراعشا یلبخو ییاتکرب

 دش نتچ هندی ون یود لک سک
 دش نخ كشم ابص وت فاز تهکت زو

 کع زا

 لاا سران تلئاتتسدنه
 و

 ` هدننیع لحاس

 ی ۱۰۰۰۰ « بولوا رهش رب یزکرم قاجس
 ددعتم «یسلاما ۵۲ ۳۸۰ ۰ هرزوا قلوا ملسم

 یارس « یر هاب مسج « یهفرش عماوج

 لزوک قوچ رب «یرلمتخشر لمکم « یراهزاذم یک

 هردراو ینراجت قوماپو همخذ كلدیا و یرلهعشچ
 - ولک م برص ۱۳ ۰۲۷ یسهیعطس حاسم كنغاخس

 .ردنوکسم هللا یلاها ۱ ۱۳۰ ۷۹ «بولوا هرتم

 «بولوا ندنسالعو ارمش نارا

 تاراشاو لوطم .ردیلزاریش ۱ ناجادریم

 یرامشا لیخ رد و یر هشاح هب هلك ۳ ۲

 :وا تب وش .ردراو

 ۱ روارریم

 كنغامرا كنك قرءهلوا هدنسب ونج

 2 شودر, شود ناب وت رجه زا بشید
 مدمآ شوغآ رد ترسحو رب رد یدیما ات

e aطا دنفا تج  
 0 71 03 هداز ار ربم

 « بولوا ندالع نک هناباج دنسم هیمالسا شم
 ینطصم ازیم نالوا مالسالامیش هد ۰

 لثان هسژر هللا مولع لیصحت . ردیلوا كنیدنفا
 «بولوا داماد هیدنفا هللاضبف «هرکص ندقدلوا

 لوبناتسا نده قوچو هنردا «ریمزا هلبقوس تنوا



 ر ی م

 شلوایرکسهیضاق لوطاآ هد ۱۱۲۵ و یدیطاق

 یشراق هیابرتسوآ ندیا دهع شقن هد ۱۱۲۸ ۰یدیا

 هدسلجم ندبا داةعنا راد هنساضتقا نواه رفس

 ۔ دا هضراعم یراق هاشاپ ىلع دیش مظعاردص

 دیش هب یداوارب نالوا یل هرآ «ینالوط ندنکی

 هلبتءافش تناغآ روخاریم هرکص تدمرب «قرهنلوا

 هلبس هاب یبا مور «قرهنلوا بلج هتدامسردو «ونع

 یبامور لعفلاب همفد یيا هدمب «بولیروب فیطلت
 «هدهسیاشلوآ مانا قفم هد ۱۱۲ و یرکسیضاق

 قب یدب قجنآ «ندنفیدلوا راچود ههرهو فعض

 «هرکص ندقدلا هدیلاع ماتمو هلبا انغتسا لاک ما

 «بولیکح هنغانوق ۰ SRE افعتسأ هد ۱۳

 | قتمو فیفمو ملام . ردشعا لا گواه ۹
 .یدیا تاذ رب

 ناطاس (یدنفا دعس ا ۳

 یرود كلاث ناخ نطصم ] 2 7 ۳
 هداز ازریم هجرتلا ترس «بولوا ندنمالسا خیاشم

 ۱۱ ؛ ه «قرهلوا لخاد E BE هد ۲۳

 هد ۱۱۰۱ و هکم «هسورب هدمبو ریمزا هدنخرات

 هد رو هد ۷۱ « یبسضاق لوبناتسا

 رشالا بق هد ۷۵۰۵ «یرکسیضاق یلبا مور

 0 هد ۱۱۸۳۲ «بولوا لیامور ردص اررکمو

 . دەل یاوتف روما هنس قج جوا « هلیصت هتحشم

 هاقعتسا "اس هنمره و هنتفاخت و فعط «هرادالا

 «قرهنلوا لوبق یسافعتسا هد ۱۱۸۷ «بولوا روب

 یک یردب ید و . ردشعا تافو هرکص هنس رب

 .یدیا تاد رب قو فیفع

 كنيناج رج فی رش دیس همالع
 |مودخ ازریم

 ییدروک هدمع راد یالوط ندناستا هب نس

 «قرهلوا روب هنطو درت «هنیرزوا اذاو قییضت
 «بولک هتدامسرد هد ٩۸ و ؛ شاک همور راد

 سلبارط «دادغب هدمب دمآ «هلکمروک لوبق نسح
 4 شفلوا بصل هنکاضاق هم رکم ةکم تاهو ماش

 ندنسیدنکه دعب .یدیاشلوا فارشالا بقن هدعب و

 لوناتسا«هترزوا هسيفلاعفا شعب نالوا رداص

 ناود یسراف . یدیشلوا روبحم هتحایس «هلکرت
 :ردندهلج وا تیب وش «بولوا یراعشا

 دهن ی لد ۀصرع رداپ هناخاتسک ربص

 دهد وا یازس مداوتی+ وت زا هنعُش

 | بهذم ؛بولوا ندندافحا

<0۰ 

 «هرادالادمب یناوتفروءا]یآ قم قلآ و؛شفلوا قرا |

 ردشع لاحرا هدنرلشاب ناسقط ۱ «بوغوط 63 ۷ ۲ .ردیلغوا كن دنفا در جش

 ا م

 دا ناطلس
 رود ۳ نان | یدنفا ینطصم ازریم

  «بولواندالع نک ههیمالسا تشم دنسم هدنتناعلس
 ۱۰ ۰ .یدیا یلغوا كنېدنفا فو رادیع ندرو دص

 هدنرود ناخ هاربا ناطلس «بولک ه اند هدنرلخشرات

 یراقنم هدنجورخ و ؛شعا لوخد هنواه یارس
 «رهشیکب هد ۱۰۸۱ ۰ هلماود هنسرد كیهداز

 ًافاعتم و هکم هد ۱۰۹۷ و رصم هد ۲

 ی هسیربف هد ۱۱۰۱ ۰بولوا یسیضاق لوماتسا

 وا یرکسعضاق یلیا مور هد ۱۱۰۰ و

 «قرهلوا ا هتماقا هدیونپم هد ۰ ٩ «بول

 یرکسعیضاق ىلبا مور ًالاث هد ۱۱۲۰ وفعلا دعب
 ههیمالسا تهشم دنسم هد ۱۱۲۲ «هرکصندق دلوا

 هدنوکریم وغملادعب «قرهنلوا ینن هنوژب رط و لزع
 هد ۱۱۳۵ ۰ نکیا هدکعا تماقا هدنسیلاب عقاو

 یثاوخ شمب
 3 یئاسرو

 1 یرب ا یهلخم

 «بواشاب هدننامز ارقاب نیسح ی « یدیا

 ردکنوا تب وش یدیا لوذخشم هلق ر امعم

 نیا تس ربخیب هک وکم ینیبب تسم وچ ار
 4 نیا تسرکد لاع و مقشع اع تسقه 4
 هریهش *ءرعاش (دیمس ولا ازریم) یرکید -

 هاش رکأاع « بولوا یردارب كىك ناهج روت
 :ردکز: وا تب وش .ردشماشاب هدناتسدنه هدننامز

 ۳ ایا رددتخ رک راک
 ددنخ رکد رایرک مرآ راثن هچ یداب

 9 ۳ هات داره | ام رم 5 رهاتمو ندناداس تا
 هد ٩۲ ؛ « بولوا ندنطاطخو د

 :ردندنراعشا لج تیب ییا رب وش .ردشعا تافو
 او دنتاهج ناهاش همه نم بلاط

 دشنوخ تشبعم ره زا رکج اراخب رد
 زورعا دما طخ نسح زا م رس رب الب نيا

 دش نونجم نم یاپ "هلسلس طخ هک هو

 قتل ای ا هجورب ندنسارمش سرف ] و
 ۱ :ءردیصاخ كنيدك كریم

 ۰ یردب « بولوا یلتارم (-ازریم) یسیجرب
 | طخو هداشنا .یدبا یریزو كامرا میدب ازریم



 دا ی

 زدن

 ةدشقو مر “تولوا لناهفصا یی <
 روصم كننوفص بسامهط هاش هلغاوا ییراهمیخد

 قلوا ندنراهشا *هلج تب وش .یدشلوا یسیشاب
 « هدهسروینلوا دارا هد « نداک حص» هرزوا

 :ردروطسم هدنناود كنيماح االوم"

 اردوخ ۀتفه ود هم مدیدن هک دش هتفه ود 1

 رخ ام مع اک ا
 . وا لراوزبس ( كب ازریم) یبعچوا

 یخد هناتسدنهو ؛شعا تحایس تقو لیخ ا

 ا

 دنکنم مدرک ایهیاع دوخ یهاک رضخ

 دنکیم م ارچ اردوخ قسود سک ره تقای

 ر

 ب

 ندنسهطخ هم كناتسدنه یسجمدرد -

 اا تب وش «بول وا 1

 دابکی هک میزاس هچ زاسان ملاط اب ۱
 متسکشب ییوبسو میدن اشفی قسد ۹

 همه نیکو رازآ ی رد شابم ناناج
 همه نیاب دزریپ پارخ ماع نلک ۱

 دلت هب رد یک
 شیوک رس رب نم و دلان نمچب لبلپ
 شیور قشاع نمو تشک لک قشاع وا

 لصنع «بولوا سا ا

 هنا 0 « هدلاح یغنیدلوا لب

 .یدیشاوا یروظنم كنيضام سابع هاش كرهک
 هعفد اقرب هدنوک «بوشود هبهسوسو عور هدعإ

 ىبوص نوجا لسغ نوکر ب تیام « هلک تبا لسغ
 لیری كټدور « بوریک هضوح رب قوئوص كي

 :ردذگنوا ت
 هدر وارب رکج زا نوخ "هرطق هدیدز

 ا مدید زار ول یک 1

 تاب وش . .ردشغا تافو هد ۹

 لئاره « بولوا ندنسارمش ناربا ۱

 كپ « هدلاح یغیدلوا یییوزف و 0

 هلکغ د ( هايس مریم ) « ندنغیدلوا لهرهچ رعا
 ندنابدح یر . .یدا راو یاستا هف وصل .ردفورعم
7 

1 
1 

42 

 فو هننات ٩۳۲ .یدا نم دن حق
 رئم

 نادا یک کر ا رز
 «بودیک هربللا ءاروام تاب . ردراو یرامشا

 هلج تب کیا ر وش . ردشمتا تافو هداروا
 : ردندنس هنافراع راعشا

 الا ون بان ار سدق حود یا

 ادق ار سدقم اناج رازه اداب

 دوج و هدرا رس هاش 7 را ربغ

 N لو نم تلاج اد نلاب

 یخد (مدیم) رب رکید ندنتکاع روف -
 .ردنرابع ندنابلزه یراهشا «بولوا

E MOSS 

 9 تب e ۱ یلچ ۳49

 هدخراتنفو هبرع تامداو هدنتهو هیضار مولع

 یلغوا فنهدازیضاق رومشم .یدا یاص یلوط دی

 ناطلس هدهیضایر مولع .ردیدرک اش ا

 ماس ناطلس هدعب . یدیشلوا تباخ دیزپاب

 بصن هنکلرکسعیضاق لوطا ندنیناج لوا ناخ
 23٩ ۳۱ هرکص ندندوع «هلبا ج یافا «قرهنلوا

 غلوا هلیرسا تناخ دیزیاب ناطلس ۰ ردشغا تافو
 یهدننیه كنيعنوق یلعو «شغا حرش ینجشز كکب

 شەإ رکید و ؛ شمزاب تا هنس 6 هبعق »

 .ردربتعمو لوبقم یافت .ردشقارب یخد تاغیلأت
wl ( ۵۵۵اتو  

ea EFا ۱  a 
 یراسر « نکیآ ندنسل اھا یس ەر زج ( نيک )

 (هدینویتف) تنهیلاست یرلقاطرب ندنفرط (سرثلب)
 نوجا كنو . یدشفلوا ناکساو لقن هنسهطخ

 هدنتیعم ك( سژالیخآ ) یلغوا ك (سوئاب) موقرص
 كسوريموا رلبل هیلاست نانلوا قوس هنسهرصاحم [ ورت
 .روللوا داب هلیمانرلت و دیمریم هدنس هم وام (هدالبا)

 رب نالوا كعد «هعیراق» هدنناسل نانو مسا و

 رب «هن رنک «بولوا قتشم ندظال

 هلا وب ءان هنیرللاذتشا هلتنارح یغاروط ابو
 لصا هلن رابدنک . ردنونظم یراقدنلوا همس

 فالتخا هدنقح یرلق دلوا یم جسالپ هسفو یعینانو

 .ردراو

Nyro ( ) ریهاشم مدق نانو 

 دالیل البق «بولوا ندنناشارتلکیه لوریم

 تاناویح ندجو . ردشماشاب هدنراخرا ۲



 سس ی ۶ ا ا س ی م
 ۱ .r هلغلوا سسۇم هداگام حس | رب ینراهم یدک رتس سوک ی ۴ لناج داف بوی

 . زکاا « بولوا ی ےک ۲ یمیلات ها . روتر یدبا لوقع

NSمنو ۱ ۱  NEEمماجرپ هدهبصق .زدمور یروصتو مالسا ی  < 

 مور ه «اسباک ۵ ہللا یئادتنا بیم رو فیرش من ردم ی ۱ ( یدیم

 ه دن هد٩ ۲۷ «بو وا ا یسجرب

 تار NE . ردشع | تافو نکیآ یا

 . رد شیشی بداو )۶ یلیخرب ن هدلسلا «بولوا یدح

 .ردراو یناود بت

 شلک هعور تکاع ندم رابد ینا

 هاد هدهسور «بولوا ییغوا قاذ رب ندناداس

 ندنومو هل.بقل )یم گر «بولوا ی ۶# یا .ردشطک

 هک د (لدار رمز ماوعلا نيب قرهلوا طاغ

 هد ۰ نکا یسردم نح . یدبا رومشم

 راز هلبلضف و م . یدیضشلوا فارشالا بن

 . یدبا راو یتراهم 2 هدقلجوا و هدکلیعنب
 و اونع « یرتش

 تاب تیب ییا وس

 ریسه و ره » دل ر اصع 3

 هکر ظن

 :ردندهجرتوا

 . ردشعا هجرت هب

 مص رلوص هلو یدشمهشود

 رصرص ندهعایط یدزهچ

 قرصمرهو لابح یدا ررتید

 قشو یدیشیک ییابنس خرچ

 اس AiJ وطا ا ۵

 لا هکنو 0 ۱ گو

 كټ هطق یغیدل وا یهتنم هلحاس كنب دودح یراق اعس

 هدنلحاسیلامش قرش تونو هطآ كج وکر هدنسبشراق
 ۱۳۰ كسودر « بولوا هبصق رب یزکرم اضق
 یسهرناد طح كلەطا E هدنق رش هرتمولک

 قاشاط وقلغاط یسیضارا «بولوا یرح لیم ۵

 هلبا ريجناو نوتیز رادقم رب زکلایو قالبج «هلغلوا

 ندنروص روما .ردیواح یغرلجاغآ بورخو مداب

 یسهبراج هایم « بولوا لوک كچوکر ب کارتم
 هدنفارطا .رارجما وص ندرلجترپص یلاهاو ؛ردقو

 لا رنو «بونلو رلهطآ یلاخ و كچوک قوچ رب
 ر زکلاب هدنسهطآ ( کرو یآ) نالوا ی راکوس

 یرو قوس ینرایروس رثاوچو * ردراو رتسانم
 هدنرزوا تایل رب مالغاص نکل كچوک هبصق .راردیا

 ۱۱۳۰۲ )۲ ١ اا ےک
۰ 

 .ازجارب « ناکد ۰ «یسهقرباف نوا ۳ «يتکم ۱

 "الماک .Jai ۰ رددوحوم روش زاف د دو هاخ ا

 ربازج . رینگ هلک اج رکن و-و یایجقااب تیک
 اضقرپ مبات هنغاخس زکرم ینمی سودر كدیفس رحب
 .ردقو یناقلم بوللوا هرادا هدننروص

 كلوب هدنسهزآ طساو هللا هرص) | نام
 . یدیا هبحات رب
 هبش هروم هدنانو ( ۱۱۱۵۱۲۵ )

 هدنتلاا ( هینوقال) كنس ەرېزج
 هتصق رب هدنبرق یرهاریو كنعدف رهش هتراپسا و
 یزکس قاعس هدننامز هسامع *هرادا « بولوا

 تهروکذ م تلایا هلیسا هرایسا یدمش . یدیا

 «نکیآ راو ییلاها ۱۲ ۰۰۰ امدقم .ردیزکم

 .ردنوکسم هلسوفن ۰

Mycerinusدق  

 1 0 e ۱ ۳ رسم

 لوا هنس شقل آ ندنوب .ردیسیناب كمره یمچ
 - اقیج « بونلو یسایموم هدنلخاد روکذ م مره

 : د نوا لدنسهرومشم هورصاحم اورت .ردعلو

 .ردنونظم ینیدلوا شماخای لوا

 (Misnie, Meissen نسیم ها۲ و

 7 یسهطخرب اونا ییا | نسیم
 قتلایا هدسرد هدنلخاد یغالارق هسقاص مولا
 .روبدپا لیکشت

 | هرتسیم

 ۰.۰ یدمش

)Meissour, Mysore)كێاتس دنه  

 ) هدنس هطخ نکد و ه دنتهح تا

 2 او ۳ میت دم وگح زماک زا

 و هلبا °۱۱ : «بولوا را رونلوا هرادا

 لوط ۳ e یلاعش ضرع
 یو هب رف 1 . رولوا دتع هدنرهرآ قرش

 «بولوا هرتمولک ۳۸۷ یا هونج ندلامشو ۸
 هتمویک میرم ۷۰۱۲۰ یه ةحاسم
 عبص رج هک هردنشک ۵ ۰۵۵ 1۱۰ یسااهاو

  بیظیسیضارا .رویشود یدک ۷۲ هنشاب هرتمواک
 لس تاک «پولوا قلغاط و یلهضراع هدنتهج



 ۰ لاج یا .ردنرابع ندراهووآ مس

 هییفت سیخد یراهورا «هدلاح ییدعا زواج یت هرکه |
 . هللا 1۰۰ ییطسو عانترا كتکام بولوا

 «بولوا قوچ یسهراج, هایم ۰ ردهدنرهزآ هم

 یراربن (یوتره) و (هردااغنرق) ندنتهج لات
 ؛ هنغامرا (انشی ک ) هلا مج ین رلباج قوچ رب

 ۔ هلکود هنغام را (یراوک ) راپا یه دنتهح بوئنحو ۱

 یسیضارا . رولکود هننزفروک هلاکت ی-هلج در

 جاتح هيوم لوصحم یخ كأ « بولوا تنم ك

 هد۹ جرد یھ .ا .ردیراد هاتس سنح رب نالوا

 «هروق .یشعاق رکش «قوماپ “رپ «یادغب یخد |

 راراب هنحارخا غ «نولوب «وتاقاق «توبح ؛نونو |

 .ردنرابع ندنمارما كراهومم و هزبس و هعونتم تایوبح

 يک جاس و لادنص « بولوا هجهدایز یرلنامروآ

 ا قوچ یرلامرم ۰ ردراو یخد یراعتا لتیف

 قم رب « ریغیص برق هنویلم قم کیا « بو
 یسهیها تاناوبح راسو یکو نوف هداز 1 8
 «ییآ «سراپ «نالبق هد یس هبشح و تاناویح .زذدزاو

 یرلندعم ریقاب .ردنرابع ندهرااسو یزوکوا نابب
 راس هلبنالآ تعارز ندریمد هیلحم یانص .ردق
 ماطرو ندنل اما یناوا عنصم سما ندرفابو دا

 یخ یلراجت .ردترابع ندعم هراسو هما 98

 هرادا هد ترو یلرادمکح تکام . ردکایا ۱

 كنسرل اها .ررمقنم هغایحس ۸و تلایا ۳ ,بوتلوا ۱

 هرزوا تشصت ناه «بولوا تسرپ تب یا مق

 E EO OLE رر یسقنم 4:س و دیع ی

 ادو هد ۱۳ ۲۲۲ و ناتسرخ ۲۵۰۰۰ «مالسا

 (رولاکنب )یرهشكوبب كا .ردراورامدآ عبات هنیهذ دم
 هتکلع ۰ ردراو ییاهما ۰ : بزا

 یعکیا یدعش هسیا یرهش (روسیم) نرو ینم“ا
 .ردنوکسم یلاها ۰۰ ۸۰۰ «بواوا هدهجرد
 یرهبصقو رهث نالوا یسلاها هدایز ند 8

 ۱۹ 1۰۸ هدیرهرق هلربصق كحوک و 2 ]

 «بونل وا ذاخنا رک یرهش رول اکش رد ا

 تموکح رتاود راس و لیکو مرک زا
 هدم یاب هدرولاکدب ( هجارهم ) زکلابو ؛ردهداروا

 هنس چاق رب قدنو اراظعنا هنلاکا كننارس نالوا

۳ TIT Lk irf 
 ی )  2طب ید

 س ی م ON ۲ سیا ۲
۹ 

۱ 
 2 یدرو دا ماود کا تماقا هدر و سي٥ لوا یراکتا كذب راغاط (EE) یر

 .ردیللوا شک هتک ی یخد وا ردق ه یدعش | هلسان ( نادیم ) هسيا هج قرش .رودیا

 قوح هدروسیم هدر هنس كوص و هیموم فراع»
 یکم ۲۱۸۸ لوا هنس یرکب ندنو «بودا قر

 ا ۵۱ ۱۹ ندیا ماود هراوو «یدیا راو

 ددعتم ییلاها .یدیا ندنانا ی ۳۰۸ ندناد

 هرکص ندهلاکدب هدناتسدنه «بولوا مسقنم هفونص
 هارد و قرف یکهدننه لاها فونص هدابز هكا

 .ردروسی» رب ندیا تامر
Mysore)فیاتسدنه ( 1550101  

 ك هزات تموکح نایبلا فن 1

 «بولوا رهشرب یزکرم دلایا یدمشو یاب یکسا
 عقاو هدنس-ب یف بونج هرتمولیک ۱۲۲ كرولا

 لزوک یناق جوا یی لا لاها ۰۲۹۰ و

 .ردواح ینارس چاق رو یر اخ
 هرتمولیک ماص ۱ ۹ ااا روتسیم

 «ءرزوا قوا لسم ی ۳٩ ۸۰۰«پولوا هدنتمسو
 ردراو یسیلاها ۳ ۷

(Missouriےل امش یا ا  
 يبدي سیم E كل ١ ۱ یر وم

 ك هروك ذم ثالاع بول وا رم رب كور میت هنغامرا

 یاهتنم كنتموکح (هناتنوم) یکهدنتهج ی لامش
 هدن رف ا ةطور» و ه دنسب وج برف

 تاب و بقرش لامش هدعب هلاعش ادا « لنا

 ندلوصو غاص « ك ر هدیا نایرح یرفوط هقرش

 ندندودح نرینیمود و ندرلغ اط لایق روک ذم

 ( كلم ) ندلوص هليصوصخو رلباچ قوچ رب نہا
 ۔وکذ م تموکح و ینرارہن (لشلقسوم) ندغاص و
 نالوا كو ردق یی دنکه دنس هبقرش دودح كەر

 هنتموکح هتوغاد «هلا ذخا ینرهن ( نوتسوولب )
 «بوئود هبونج هدسبو «یلونج قرش « لوخداب
 رولر هنو «هنایچ غیب «یروسیم كحوک ندغاص

 .وکح ( هقسارن ) «هلا ذخا رامما قوچ رب رکیدو
 (هراربم ) ندغاص هن الرا لصاو هندودح ی

 هدیغاشآ اهدو هقسارب"هتوفاد ادتاو
 یدودح طخ هدننی یرلتموکح (هوو ) هطاهقساربن
 ويس هلتيلو ويس غیب «هټوغاد ن نزن لک

 ذخارهنرب كوي هليا (رور هتالپ ) ندغاصویغرارهن
 «قرهلوالصاو هند ودح هات هوکعنالوا یانمه هلا

YAT 

 |روسيم



OT و 

 سس ی ۴ 5۱
 یندودح یرلتموکح ساعااق هدعبو هة اربن هاکز و

 كلوب «هوخآ ینرهن (سادناق) ندغاص .هلا قیرفت
 یضوط هقرث ندرب « قرهلرا ما هتعمادت ما

 «هلبا قش لندنس هر وا ی هوك و ؛رود

 ۱ 9 ندقدلآ لبا قوج ر ندلوص و غاص
 « هوخآ وا لعاو هنس هس یه د د و دح كل هر وک ذم ت ۳

 ( يیسیسیم ) هدنفرط تسوا كن رهث (یلول تن-)

 كد هاقتلهوبشا ندنعبنم كن روسی« .ریشب راقهنغامر |

 كن ییسیسی« «بولوا هرتمولک ؛ ۸ ۵۷ ی-ارح ںالوا

 ۲۳۰۳ یسارحم نالوا ردق هاروا ندنعینم هسیا

 قامربا یروسیم لصا « نوجا ینیدلوا هرتمولیک
 ییی-یسیم و كا هو ام یم ا و كدهنبصنمو قالاص

 درج ۰ قلیاص ندنرامات كود

EEیروسیم ؛بودیا هظفاح یتتم اةتسا  

 نکردنا ا ضتقا

 یروسیمو لصا ییبسی« «نوحءدلوا بات کو

 یکه دن زفر وک هقیسکم یر سیم ردشغ وا دع عرف

 وا ۷۲۰۰ يار « هسنلوا رابتفا كدهنیصنم

 مب نم ۱ ۲ ۰ .رولوا غلاب هب هرتم

 قعسو هدهحرد و كن هّصوح ۰ ر د هرم ولیک

 SOE AE نوت «رارب هلسرتک كن راعبات و

 یروت كب ییضارا كنسارجو ؛ندنفیدغای رومغاي
 ندنرارح یک یکیدما ېک رکذوس یبوص «هلغلوا
 یلوص كنروسیم «ندنفیدلوا قوج تار 2 یخد

 ی“ هض وح

 تب هدنفردشیراق هیییسسیم و ؛ردزآ

 هل امر SRE « بولوا قشالو و یروءاح

 1۰۰۰ ندرحم یاذح یبانم .رریدنالو هدین وص

 ى یعافترا كنساقتام «پولوا کو هرتم

 ك هضوحو قارطا كنسارم .ردهرتنم ۶

 . ردیرب ندت روم و ىلاخ زونه یرلتهج رثکا
 «قرهنلوا دیدم یربطخ لو ریمد قوجرب اذهمم

 اه

 رک | كنفاسا ا ار تا
 درد دن کاشنعو میم ۱۸۰ و ۱۲۶۰ عیرلفرط

 بکم ۳ ۰۰۰ هدهنا وص یبدکود هدنساقتل۰

 ییدکود هزکد كنييسيسيم می «ردنرابع ندهرتم

 هدراب كلبا یناضیف .ردبرب هد ۱۵ یجنآ كیوص
 چوا کیا نیثیق .ردبا ماود ردق یآ چوا «بولوا

 قفوا . رونلو شعوط یرافرط یراقو یآ

 هنر ( قايم ) ًاضمب و ( نوتسوولپ) ررواو

 4 هراژ) قم ای اکو ؛هد4 روح داره: . اةام

 روا 4. اثرا ترس كره: ساقام
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 یی ال م ید وسم
 .وکذ م كلام «بولوا یر كراتموکح ندبا بیکرت

 نارج ندنسهنروا و «ردءقاو هدنطسو ات كەر

 لیطتسم نم ردشفا وا مسا هلیعسا ا ندیا

 ضیع هللا ۰۳۳۷" ۰ بولوا رب رب لكشلا

 ییرغ لوط RO هلا ٩۱۳۲۵ هه و یامش

 e . زولوا دتع هدن )هرآ

 ندنرلار چ یروسیم یدیلامش ےق كنس هبیف دودحو
 طوطخ یدود> ندرلفرط

 ارش ۰ هو و الامت . ردنرابع ندهضورفم يقسم

 اپونچ «هسنتو یوتنک هدر, هچراپ ررو آ ونیلبا
 یرلتموکح ساسناقو هقدارتیشد ًابرف «ساسناقرآ
 یبهیعتس هحام رددودح هلا یسیضارا هناب دنناو

 ۲ ۱۱۸ ۳۸۰ «بولوا هرتمولرکم برم ۱۷۹۷۸

 قکاع یمارم یروبم . 1۳7 هلا ىلا ھا

 لئام هونج ندلاعث یبیلاعث مق «بولوب هبییا
 ۱۲۰۰و ۱۰۰۰ ییونج مقو «ترابع ندهللاب رب
 ره « بولوا یراح یرلغاط باکو ردق هیهرتم
 هرزوا كاکود هبیی-یسیمو یروسی «ندفرط کیا
 :یرلکوس دلا دارایکهدلاعش .رافآ رارم قوج رب

 اب هل رایکهدیونجو « نوشراچ هللا روپ ردنا
 ران و ۰ ردیرارپت هدانوقسان و هحأسوا دو

 هونج هسیا (رور قالب ) .رولیکود «یروسیم
 كتکلع «قرهلآ ید یاج جاقرب هلنایرج یرفوط
 .رولیکود « ( روییرهتو ) ملات هب ییسیسی« هدنج راخ

 ۰« پولوا روتسم هلرلنامروا یرنکا كنرلغاط
 یرلهبن زکلاب . راروسلوا داب هلیمسا « غاطهرق »

 یهرظنم انفو یلروماچ یدارج كن رویم . ردقالبج

  ردلزوک تب یرلفرط راس كتکام « هدهسیا
 ههلرات «بولیچآ یراریق هلبراناهرواو یراراچ ثکا
 كلا تن هعمتم كلام تموکح وو ا لیوحت

 یساوه ارم یرارب رادلوصحمو تدنم

 دارک «بولوا عبات هنساوه تبهعمتح كلام موم

 نازبم نیزاب . ردهجهدایز یلدورب كرکو ترارح
 رفصلاتح نیشیفو ۲ ۵ ی.هیطسو ةجرد فبهرارلا

 و یفیدقبج ردق هبجرد ۷ نزاب هدهیا۱

 ۱ کیر دو دح

 ۳ ¢ بولوا ترارع



 .رولوا ید ییدنا ردق هاکرد ۲ ۲۲ ا ۳

 «هناتب فالو «یادفب «رصم : یفالوصحم هعشاپ
 ا تیهوم و هزبس هلبا قوماپ « نولو

 هلرلنامروا ی ۵ هدزو هكنسضارا . ردنرا

 « هلیعاونا ماچ یراجعثا كرلن و « بولوا روتسم ۲

 اهرم . ردترابع ندهراسو یورس «زوج < هی

 ۲ یس«بلها تاناوبح « بولوا قوح یراراج و

 «نویق بیرق هنویلم ۱) « ریفیص زواج یلویلم ۰
 و ريكس بیرق هنویلمریو زوموط زواح یوم ٤ج
 روك هدهجردیجرب یلداعم .ردنرابع ندیکر و رتسا

 | وقنچ و نوشروق «ریاب هدهجرد یجنکیاو ریمدو

 . ردقوج هدیرلص

 فاتح اذهمم ؛بولوا هدهحرد یکی هع انص

 ۰ ردنرابع ندراط هلا

 لا یروسیم .ردهدشلافوبب هکانتک د 8
 هام « بولوا لاض هتاافس مس يبي

 یرالو ریمد «هقشب ندندلوا یرار واوو یک قوجرب

 .رودبا لیوست یتراجت طئاسووو ؛ ردقوچ كي ید

 یئزجو یجنز یردق ۱۰۰۰۰۰ زک]ای ندنسیلاها

 ابوروآ یروصت «بولوا یلنیجو یر لصا یرادقم
 كو دلا .ردنرابع ندزیلکنا ههاشابو ندنن رجاهم "

 تنس « تیس ساسناق « یول تنس یرهر

 ۳۰۰ ۰۱۸ كنیول تنس «بولوا لابیاهو فزوج
 هغاخس یی قلتنوق ۱۱ ؛ تکل .ردراو یسلاهآ

 .رد (قیس نوس رفج) یسهراداز کرم «بولوا مسقنه

ail ) Missolonghi 0 ۱ E 
 كلاي هیل وا عم هنانراق آ |

 ۰ كنيتخهنبا «؛بولوا هلکساو هبصق رب یزکم
 ۷0۳ هدنسی وئح برف هرتهوایک

 «هدلعینیدلوا مقاو هدنلخدم تبوقرب مقاو هدنلامش
 لروماج « یرلهناخ یداع كب « یسیلاها ۵۰

 . ردراو یساوه لهتبصو یلتوطر و یراقاقوس
 ۱ یدیشعازق تعمها هدنناموقو یلالقت_سا نانو

 تافو هداروا نورباب درول یرعاش زلک:ا روک
 .ردشفل وا زکر یلکیه رو «شعآ

 : س ی م 6

 دم كنهبواعم ( هیبلکاا لدجت 0
 ندبرع تا ماع و ندنجاوزا

 قبح هنسهدازم .ردیسهدلاو دز «بولوا

 تنیواعم كتيب جاقرب یکیدلیوس رمشم ینوب «بولوا
 قیلطلاب یتسیدنک « هشرزوا یلوا یعوعسم

 یخد دیزب نانلو كج وکو ؛ شمردنوک هنس هلببق

 - هلیق گسهدلاو قحاصف و رمش «هلکةبک هدنربارب
 . یدبا شعرکوا هدنس

 ی ِ ]651591 03
 یسهلاعشدودح فن هعمتنم كلام هک «ردقامریا رب كو

 هدنتهج برغ كنلرڪ (روروس) و هدنبرق
 یرلعافترا هرتم ۰ یموکح ( هتوزنیم )

 دلرلوک تاچ وک عب «هلنابن ندراهپت مقاطرب نالوا
 هرکص «هیونج هدمب «هفرش ادتنا «كر هک ندنجما

 هدناخاد

 «نایرج یرغوط هقرش بونج تیابنو یلرغ بونج |
 تنس ) ذخا یاج جاقر ندلوصو غاصو

 وکذ م تموکح «رورلا دعب ندنجما یرهش (لو

 نداروا و ؛رولوا لصاو هنسهبقرش دودح كیهر

 یرلتموکح فلتخم ببهعمتحم كلام كد هنرق یصنم

 هقرش هاک « قرهنوط یر دودح طخ ا

 یرغوط هبونج هرزوا تیموم «هلنالیم هبرغ هاو
 «آوئویلبا « سنوقسیو یهدنتهج قرش «قرءقآ

 یکهدنفرط برغ یراتهوکح ېي يديم و هست
 هنیزبول و ساسناقرآ «یروسیم «هوو «هتنوزنیم

 قموکح هنایزی ول تیاهنو ؛ردبا قیرفت ندنراتموکح
 مساو هدنبرق یرهش نایلروا یکی «بوریک هنلخاد

 هقیسکم «كرهدیا لیکشت رلقلقاتب قوچریو هیلاد رب
 لا لرابنا یفیدلآ ندغاص .رولیکود هننزفروک

 یروسیم نالوا نوزوا اهد قوچ ندنسیدنکی وس
 ندنواو رادسدیرو نآ ومد یراقوب ندنوا «بولوا

 یخد یرارهن روردیرو ساسناقرآ «هتیهر یغاشآ

 ( ویهوا) کویب كا كرابنا ینیدلآ ندلوص .لآ
 یوص «هدهسپا لکد نوزوا ردق یروسبم هک« رد
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 ندنلابج یناغلآ «بولوا قوج كب هد یر لمبات یدننک

 مشق تن هعمدم كلام لوس نام قد یروص شا

 یراتوب ندویهوا .ردبا مج یتسهراج هایم یسیق رش

 «نسل وقسیو «رورسفور «اونیلبا ندلوص ییسیسیم

 رلباج قوجرب رکیدو ین رار اورف تنسو ووقبیلق

 داراا ینیدل آ ندلوصو كنریبسییم .ریلآ یخد

 كنیروسیم زکلای « هدلاح ینیدلوا قارب یراوص
 .رربدنالو یرلوص كغامربا نوت یلوص لروماج
 راوص هدنعوم یناضیف هدنرلفرط یغادآ كنسارجج
 قوج رب « هلذلعاط هفارطا « بویمهفیص هنغاتب

 ییضارا شین؟ كب «بو دیا لیکشت رالوکو رلقلق اتم

 ىلثم چاق رب كل .رازو یاوهو «قار لاطب
 هلرادنبو رلدس یغامریا ییتشهد و نالوا هدن کوس

 فرص هدلوب وب « بویمهلوا نکع كما طبض
 هردشلی هبروکیسهدناف ًامق قتل ویلم نانلوا

 ندننک ارت د دژرلن ون E قوج كب ره
 هنچا كزکد « كرهدبا مسوت ةک دتنک ینهبلاو
 هرتمولک ۰ سرش یسارم . ردهدتعازوا

 هرتمولک عب م۳ ۲۱۳ ۰۸۲ ی هضوحو هدنءاوزوا

 - ردهدنتعسو ینصن ناه تلیهءهتح كلام «بولوا

 دح «پولوا فلتخم هروک هنلع کانردو یادینک

 وص هرتم بکم ۱۷ 46۰ هدهناث هرزوا یطسو
 كن رله ات كركو ea كتسدنك رک. رکود

 . هطساو رلقد:خ «بولوا اص هنئافس ریس یک

 كل هرتمولیک ٤۰۰ ۰۰ ‹هلغلوا شلدنا یخد لاکا هلیص

 کا هلسیدنک یا .ردراو قیرط نتافس ریس

 .ازوا یرلطخ لو ریمد هګیو یرلارح دم رلمب ات

 « هک یخد هلرایربوک ندنتسوا كرابنا « بوف

 هدرابنا و اذهعم .ررویشار جایتحا قوچ هن اقص

 نک « تولوا هدنددع ۲۰ ررواو نیلشیا

 هروکهنلم رارانک -ردقوچ تب یغد رللاص هلبرایک
 | یراخشو هدنتروص هلرات رب «رلامرمو راراچ عساو

 - روک هطلاب «رلهلرات زسنایاپ رينا ديا هلرلغتوموقول
 .ردنرابع ندرلقلزاس ابو رلنامروا قحص شمهم

 (-Etat de Missis .یموکح

 هدیلاعش یاقشمآ ( ۵1 و

  لوص «بولوا ندنس هی ونج تاموکح فهمت كلام

۳ ۲۲ 
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 هسا | كامرا نابپباا فنآ یی دنلوب هدنرانک | تبویهرا .ردقار هداعلاقوفر هدایز قوح ندنوا

 رب مظتنم ريغ دتم هبونج ندلاعث .ردشفلوا هیت
 . كوي یهبیف دودح «بولوا هدننروص لیطتسم

K1ندنسارح كعام را نالوا یانمه هدهفاسم  

 ږلوقتسم طخ ر هدب ولج یا منم ؛نکیآ ترا

 ردق هنیرهن ( راثپ ) «بولود ییفوط هقرش دودح
 ا بقع نسارجم كره و ردق هزکد ندارواو راک

 یتهیونج دودح كنسوف مش مشق . ردبا

 طوطخ یبهراس دودح و ندناحاس یزفروک

 « همابالآ ًافرث . ردترابع ندهضورفم ةيقنسم
 ًابونج « 4ایزیولو سامناقرآ ارض «هسنن الاش
 هلزفروک هقیسکمو هلبرلتهوکح هنایزیول هنب یخد
 ۹۰و یلاعش ضرع ۴ هللا ۳۰۳ ۱۲۲ .رددودحم

 هرآ ین رغ لوط ٥۰ ٩۳۲ ۱۸ هللا ۱ ۷

 ۱۳۰2۵۰۰ یسهیعتس ةحاسم «بولوا دتع هدنرا

 ردا \ ۹۲۷ یسل اهاو هرتمولیک عب رص

 یسهرومعه كوب كاو ( نوسقاج ) یزکرم
 «بولوا قلا و زود ییضارا . رد (غروبقو)
 یر)هبتشمب هدنعافترا هرتم زون ترد چوا یک

 كغامرا نالوا یمانمه ینرلذرط ثکا . ردراو

 . رهن لزوا ایو یناقات « هلنععاب یرلوص ناشاط
 یراجثا كسکویو ندرار, تبنم روتسم هلباروماچ
 ۱ چاق رب كن ییسیسیم . ردیرابع ندرلنامروا یواح

 وص ردق هنمرافرط جا كتکلع «قربرآ ىلوق
 وب .رولکود هغامرا «بولود هن «هرکص ندقدلق

 یربجاقرب رولیکود هزکد ندبیفواع هقشب ندقامرا

 اکو «رویر فیل « رونرربپ :یرلهعلشاب «بولوا یخد

 .ردیمقیراقوب كن ( نیو ) و یمواسامج عبات
 ۲۹ هرارا نازبم نزای « بولوا لدتعم یداوه

 یغاشآ ندهجرد ۸ نیشیتو کیدعا زواجت یبهجرد
 یاود هلصاف الب تترارح درحم « هدلاح ییدخا
 كلام هغعارز .روردشلربغآ ییاوه تب وطر و

 یجنرب كا «بولوا ندنرلرب نانلوم یرلبا تب هعمتجحم

 یخد هلوصح و «هدلاح ینیدلوا قوماب لوصحم

 کش «هناتس يلتاط AI ید

 «یادفب هدرادقم زآ و رصم «منرب «نونو «یعماق

 صوصخم هبهراح ملاقا هلنابوبح رئاسو فالو «هرآ
 . ردئرابع ندنعاوما دراهزسو هوبم

 ر
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 تاناورح



 هنبراتهج رکید 0 .ردزآ یس

 كنیلاها .ردترابع ندنانزحو یرک كم

 قرهلرا هرتاسو زىلکنا یروصقو یجنز ین نام

 ته رب بک ,i ۳۷ ۰ ردیرجاهم اپوروآ "
 ا سلج رب ب یکم نداضعا ۰۵ هینابعا

 ٤ هرادا یرومأم 2 توک شید .بواوا 1

 ۷ شوف یمومع . رارونلوا باخ ا هلتدم هت |

 كمروئأر ۹ هدانا كرو هنر اا ۲

 . رد-قنم ها ۱۵۰ تموکح -ردز ات یقیقح

 تایسق دارینص یایسآ ()1ودتم)
 هعطق « پولوا هطخ رب _هدنسهعدق

 یکدم: نمی ندنسهشوک رض لامش تبءروک ده 1

 "ابونج . یدیا تراه لدنراقاجتس افیب و یسهرق
 هرم ا «هلراهطخ ( هیئت | اةرش + ۰(هیدیل) "

 . یدبا دودحم هبزکد رلهطآ یخد ا «هلبزیکو
 لامش نالوا برق هزافو « بولوا مقام هب کیا ۱

 یان هیسیم كوبب هنعسق رکیدو كچوک هنتهج یلف "
 . یدریلیریو

 . یدیا هدناخاد "

 | هسیم
 و ©.

 E و هد یس هر وشم تکاع آور

 ها ویوتلیم «هیلولوبآ «سوديآ ۰ (یکسپال)
 2 ودنا یا اسب رال « بیس «سوادراد ۳

 «بولوا ندنماوقا جالب ینیااها . یدیا و ای 3

 - افلب یکیدعش او هک ارت « هروک هنفیدنلوا نظ

 هباررا ند (هیَسم) نالوا شقل و هدنلم تراتسو

 هدمب « بولوا عب ات هنبارادمکح
 زیان او 2 وا قاحلا 1 نارا « هلطبض

 هرکس ؛شاوا مات هتموکح همافر تا  «بولوآ

 « هرکص ندقدئلوا 2 ندنفرط رلیلنافع . یدیا ق
 هرف) نانلو یسلاو تدم لوط ی یوج یر

 .ردشفلوا هیعست ( اغيب ) هلیعما یزکم
aیراعشاو یناریخ هدنراوح دنواند ۱ را  

 توقا یتغیدلوا هبصق ر قوج

 .رودبا ناب یوم

 | ( ادیا ) نانید ىغاط زاق مویلا
 ۱ داد را :یرهروم# كوس كلا . یدیا رومش»ه یلبج

 | سوقاسپمال «هیتیپ «یالیکسا « قیزیک هدنبرق

۱ 

 1 ( هغر ) همافرب سیا EE تیماردآ 1

 | سدراس یي هديل هدعبو آ ورت ادا .یدراشک 8

 | ندنفرط در

 | هف عزانم هدننب كولم فلا و ط ۰ هطیضا ادمب ندنفرب ۳ 38

 | شفلواطبض ندنفرطرایلامور ربارب هلیتاود همافرب

 | قهج نر لامشو ( یسهرق ) افرح ند ( یسع

 ش ی ۶
 لامش كناتسراحم (۱1:31۲0102)
 ۱۵۰ كيهتشب و هدنتهح

 كنتلایا (دوسرو) هدنسیلاعت قرش هرتمولیک
 یزید روا رس
 .ردراو ینارش هلسادفب لوبقم

 هنیرهدام « لکم » و « لاخحم » ] ۱ لشم

 [. هل روس تعجارص
 رومع« كا فبهسنارف (6۱]۱0 ۸

 « بولوا ا ا ! هلشیم
 تافو هد ۱۸۷ ٤ و «شنوط هدسراپ هد ۸
 ایمداقآ «بونل و یل خیرات تفو یلیخ .ردشعا ۱

 بصن ید هرات رومأم شم و «باخنثا هتفلاضعا ۱

 زو تلا هبا هتک راندا توک ید توا
 ندنیلأت جاقرب كوو مه رثاد هخمرات -یدیا راو |
 قلعتم هترشامع ثحابم و هبسایس روما « هقشپ |

 ندنترومأم هلتافد « بوشیراق یخد هلاسم

 لوصحم یدنک تباہ .یدشفلوا لزع ندکالعمو

 لیجثا » «بودبا تلع رابتخا «هرزوا یماشاب هلیلق
 « « شوف» ۰« هللام» ۰ « نداق» « « تناسنا

 قاطر یک

 یر, و

 | جلوقشیم

 یراآ لئاونع « قشع » ‹ « زکد »

 ؛ شمالشاب هنرشن هعفا و هشدا بتک |

 نیداق یکیدتبا جوزت هرکص ندننافو كن-سەجوز | “ج
 هدرانآ رر «هلببسح یرادتقا یهدناسدا «یخد |

 شابک شب هدییدن؟و ؛ شا مدرا هنسدنک

 .ردشمزاب
 ریهاشم هسنارف ( 1۱602۵100 )۱ ۾

 «یولوا ندنسایدا و نیخروم ]
 ه دنس هبصن ( نلآ ) كب (آوواس ) هد ۷

 . ردشعا تافو هد ۱۸۳۹ و «شمشو ط
 - هتنغ ضعب «بولرا یرادفرط كلکل وتفو قالارق

 هدننامز یغلقیشی راق هسنارفو ؛شعا كلررحم هدرا

 هدعب «بودیا افتخا «هدهسیا شفلوا

 ت ایمداقآ هدننامز قللارقو یلرواعاریغا

 Tp OUT و «باضنا

 ء2 ناراخ بام لها اور وزی لا
 « بلص لها هناضتک » .ردباتکینیدزاب هرزوا دلج
 یمقم ك نجر «بولوا ید یرتا رب رکید هلیناونع |

OTAهلکن د (وشیم چک) یردار كو  

 ؛ شغلوب لوغشم هلقلیج هعبطم « بولوا فورعم
 هرزوا دلج ۵۲ كدهنخځ رات ۱۸۲۸ ند ۱و |

 دم

 ادتا

 مک هنمادعا |



 ش ی م
 ك_:يظم را « هموم لاوحا مارت » ناناوا رعن

 ك <« لاوعحا مار تلئاوذ نانلو تایحر « و

 هد ۱۷۷۲ .ردشعا تسایر هنسه رم ته

Eردشعا تافو هد ۸ . 

 كالام هقیسکم ۳9۳۹ ن او
 دلم

 و ندا بمب 7 ىد ع+ مد

 1 و هدنس هلام لدتعم طح رګ و هدنطسو كام

 افرش «ورروغ ابونج « بولوا یرب ندنرلناشل
 هل راتموکوقبلاجو ولآ وجا اوف الاعشءوقیسکم

 هللا لدتعم طیب رح هدندنتهج یلونج برف
 لام ضرع ۲۰۳۳۳ هللا ۱۷۳ ۰۳۰ .رددودحم

 | هدنرلهرا یلضنوط ۱۰۱۳ ۳ لا ۱۰۲۰۱۷ و
 .Ng یر هریتس هک اا الا یغیدلوآ دع

 رد ۵۳ یدلا-ها و هرتمولیک بر

 ناشفاشن آ یقاط رو در لباب ككوب قوه قرش

 هض «بولوا ترابع ندرلغاط مفترم نالوا
 «كرهدنا طاطحتا سک هکدتیک كد لاس ییغوط
 لکشن رلقعاب مناط رب للاوه فاتخم هروک هعافترا

 | لاوه یغآو قاعص یرج لحاس زکلای .رویدیا
 لدتمه كج هلنبد راپ هشيمه یرلفرط ما «بولوا
 قرهلوا روتسم هلناتان و راععثا عاولا و یلاوه

 | e كور لما (سازلاب سالدو ر) .رداحآ تنج

 یس هب ونج دودح « كرها ندرللاب_یکیراقو
 رب چاق ر, راسو (هدناضو ر) ندغاص «هللا قیرفت

 ندقدل آ ین-هراج هایم تک نوت نام یتعی

 .هبلاعم دودح .رولکود هلدتعم طح رحم «هرکص

 یک ینیدالو لوک رب كو هما (هلاباش) هدنس

 كچوک ددعتمو لوس شب ترد رکید هدلباب یراقو

 «بولوا تبنم كپ یغاریوط ۰ ردراو یخد رالوک
 هنس هوش لوصح عون ره هد یس هفلتخ تاج ر د كنساوه

 ك هج هیعیبط تورو تعارز « هلغاوا دعاسم

 رکش : ینالوصح هعلشاب «بولوا رب رب نیکنز
 «یادنب رصم «ژاقاق «هومق «تبویچ «قوماپ «یشماق
 درک كرلهوب« «ردترابع ندهراسو قوسام ؛هبرآ

 یعاونا صوصخم هبهلدتعم ملاقا كرکو هراح ملاقا

 وا قوج هدیرانامروا . رولوا ذیذلو لزوک كي

 هب هجن راو هرل.اچ نالوا صوصخههدراب ماقا «بول
 ریکیب « ریغیص «نوبق .ریشیتب راجا عون ره ردق
 ا دراو روک ذمو ؛ردراو یرلنایل ددعتم | هدرالوکو ربنو یناناوح وآ هلسهلها تاناویح راسو
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 هدنسیفرش لاعت یاهتنم .روینازوا ییغوط هبونج |

۸ ۶ 

Es Î۳3 ا «نونلآ «شموک . ردقوح یغیلاب  

 دم هغ ایهس ۰ اک .رونلو هدنرف رط شعب |

 بوسنمهمارقا راسو هنموق ( یسارات )رابلرب لصا |

 اخ . روینلو | ۰ و

 ش ی م

 هدیدمم روک ۰ ردوا هدیرلتدعم رئاس و ريمد

 یمظقا ق كنسیل اھا .ردیواح ییاضق ۲۰ .بولرا

 هدنلاح زام طالتخالاب هلرالوساب-ا ی « پولوا
 - ردزآ كب یرلنالوا لویناسا س

 : e زونه عیانص
Michigan 5هدیلاعت یاش  

 ۱ 0 نافیشیم
 ا شب قدنآ طالتخا هلرب رو ناناوب هدنلاعش یاهتنم

 هعمتم كلام یرارکید « بولوا یرب كلوك كوب
 یرلتدلوا دتع را یسهعطق نوىنيمود ۹۲|

 ۳۹ هعمام كلاع فرص لوکو لا

 | ندلاعش هدنلکش یجوا قمراب رب «قرهلوا طاح

 كڼوا و هلیلوک ( نوروه ) ندنزافو ( وانک ام )
 "الاعش ۰ ردبا طالتخا یخد هلرارکید هلیسهطساو
  نانیشپمترشو (روروس) هلا هر زج هبشرب نوزوا

 . (نوروه) هلرت رب مساو نانید

 NE 2 .ردشلرآ ندنرالوک ( هرا ) و

 .وبلیاو نسنوقسیو ابر «هلتموکح نالوا یمانمه
 .ردطاحم هلراتهوکح هنایدنبا یغد ابونج ون
 ۱.۰ یکاو 5۳ يو ۰ یسهراد طع

 2 «بولوا هدنسهرآ هرتمولک ۱۰ هلا
 EFA .ردهرتمولک بم 2:۲ ۰۰ . ییهعتس

 ۳ ۳ و لاج ضع 43۳1 ۱۲ هلا
 .رولوا دت هدنراهرآ ینیف لوط ٩۰۳ ۲۰" هلا

 هلا ییوق جاق ۳ دلاس بو قرش ا

 هدنرار کک یانرد . ردراو یرهطآ اط و

 ۲۹۷ هدنرالم ضب «بولوا هدنرهدار هرتم ۲

 ایرثک او قالجو قلا ینارطا .ریراو ردق هبهرتم

 رب ندفرط ره هلوک ول .ردنرابع ندراز, قلموق
 عبص:۱۱۸ ۸۱۲ یسهضوح «بولیکود رابنا یلیخ
 ندزافو روک ذم یهایم هلضف .ردهدنتمسو هرتمولک

 قرهتا هلوک ندلوک نداروا و هنلوک نوروه

 طع رحم هلیسهطساو یغامربا (نارول تنس) یا
 «بویلشیارلروباو و رلیک هدنجنا .ر ولیکو ده یسالطآ

 یسهز زج هش

۱ 

7 
۱ 
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 (lat de Michigan) یتموکع

 ندنس هامش ریه اج كلي همت تالا م

 هراد نوروه هلا لوک نالوا یانمه «بولوایر

 عساو نالوا دنع ییضوم هلاوش هدنسهرآ یرال 1

 هدنس یعلاعت و هدنسیش راق كنون هللا هریزج هبشرب

 هدنسهرآ یرالوک روبرو س هللا نانیشیم قرلوا

 لوک (روریوس) و هرب جهش کج وک اه و نانلو

 ندنربرب لصالاو ندنرادقهرب نسب ونح لدا

 ارش هلیحوو .ردیکم ندضارا هچ راب کبآ یرپآ

 «هلزافوب کهدنسهرآ كرلن ویو هلب راوک,نوروهواهرآ

 ابی «هلبرلوک روروسو نوروه هنب الا

 یخ داب وج «هلبلوک نانیشیمو هلیت روه نسنوقسیو
 كوس . رددودح هل رت روهچ ویهواو هناب دنیا

 هدنفلن وزوا هرتمولیک ۰ هونج ندلامت یر [

 هدن؟لشینک ک هرتموارک ۷۰ هرزوا یعسو دحو

 3 1 «بولوا هدنبول هرتهولبک ۲۸۰ کوکو

 ةحاسم نوت . رد هایش هوا هرتهولبک ۰ هلا

 ۳۶۰۲۹۰ باب هباوکو ۱۹۳۸ ی هبط

 8۱۳ .EV dbl Ato .ردهرتم واک میرم 8

 لوط۲۳٩ ۲ هلا ۸4۳ عو یلام ضرع ۲۵7

 ۱ ۱۳۹۹۳۷ یسلاها .رولوادتم هدنر هرآ ین رغ 4

 ش كور «بولوا قلاو زود یسضارا .ردیشک ۰

 ندا لیکشت ین طخ هایم یسقت هدنس هروا كهریزح " 1

 كچوک ۰ ردهدنراهدار هارتم ۱۲۰ یعافترا گرا هبت

 ترابع ندرلاف تنراکنر هد لحاوس فا هرب زج هبش 7

 قالپچ یرلفرط ثکا . رونلو راموروجوا ضعب 1

 هش كوس «بولوا كوك یرب | «هدهسیا قوج 2

 یرلکویب كا كن رانلیکود هنلوک ناغیشیم دەز ر
 نا E “= یتسلام : قرهالشاب ندلامش

 هناوک نوروه ؛ فزوج تنس « لاشرام « روزا

 ساق هللا لیاسوار ور : ی را هیحاشاب هد كنب .رانایکود

 نافیشیم ید لادهرب زج هیش كج کرد ل |

 .رويلیکودیرارنرتسینومو هاناقسا هلاهنیموتمهنلوک

 3 قوتوصو ترس یباوه تان هرز هبش بوک

 تبذم ریغ یار وطو قاع” لبخ اتش ن زا اذه

 م هسیا كن - .ردقوح یلداعم زکلاب 7

<04 

 یراها .ردراویخد یرلنامروا كريس ضەب «بولوا 1

 ق ی م

 مقو نوها اهد ی.هتروا «یلقرفز "]ندنو یدلامت

 تزمقوب زکاا .ردتبنم كو لدتعم ها یس واج

 هنسهرص كالا رادلوصحم لا قموکع جو یسهنامناءوق
 «رصم«یادنب :ینلالوصحم هرحاشاپ .ردنفاک هکمریک

 هلا هات ؛رادواج «یسرادرصم « هبرآ «یالو

 . ردیرابع ندنعاونا كراهزبسو هوه

 بيرق هنویلمرب هلبانوبق هدایزندنویل«یکبآ یسهیاها

 اهدهراسنو ریفیص تشک ا زا ندنوا «زومواع

 ردقهئالبئوط ۱ ۰۰۰۰۰ یونس 0

 یرلتسو . راقیح یتا راطنق یک ۵۰۰۰ و رين

 «هدهسیا شاز ا دگر

 قیلاب قوچ ندرالوک .روینلوم یسهریشک عاونا هنب
 شموک هل ربم دو ربقاب صوصخ ایلعوینداعم .راقیج

 هلندامم ضعب راسو روک« پولوا قوج یرلن دعم

 جارخا ندعم هدنتعف قنارف نویلم ۷۰ یونسرارب

 كما هدنرلنامروا . .ردقوح یخد یزوط .روالوا

 اس جاف آ هرق « نکروک «زوج «هشیم هلیعاوتا

 هتسارک هدنتعف قنارف نوبام ۰ یونس ندراعشا

 هنل اما ناف صوص ا ىلع «قر هنلوا جارخاو مطق

 هنانمکود زکلاب «بویلوا یرلب اب هععاانص .راراب

 كن هبناو یح و هیض را تالوصح و ؛ ر دز وا )هات مو

 لغوت هلرلتعنص یاهم هکابجهتسارکو هنن . راضعسا

 ییداشیا ناک مدیشک | دارو درو رونلوا

 لیست یتراجم « بولوا قوج هدیرالو ریهد یک

 تاناویح

 مسقنم هغ اس یعب قات وق ۷۹ تموکح . رو دیا

 یرمش كوس او ی. هبصق (غنیسن ال) یزکرر ص «بول وا

 رد (آورتد ) نالوا عماج ی لاها ۰

 بک نداضعا ۳۲ .ردهدنددع ۲ یر هیصق و رش

 ساجر AE ۰ و ىلا عا تبهر

 كمردنوک اضعا ۱ ۱ هی هرفن وق موم. ردراو یاومیم

 .ردزاح یار ۱۳ هدنن احا| كسرو ینةح

(Mygdonie)طخ هنودک ام  

 ى | كنسيق رش مىق تند هع دق

 A یراارج رادراو هلا همورتسا «بولوا

 شف و هدنعقوم كکسالس یزک و «یدیا عقاو

 .یدا یسهبصق ( همرت) نالوا
(Micronésie) ۱فی هاب وا  

 هل هاشم
 ام 

 كمق ج وا یفدلوا ممقنم | هیسلوریم

 یس ی لامت كلا تبهروک ۰ ها ماسقا «بولوایرب



 سمس

 ل ی م

 | e ۷۱۷۰ و و مئاو هدنس ی لاعشو

 .ولیک مب مس ۰ اا ؛نالجام نالوا ترابع
 ترا \ 0٠} 151 ؛ های زام نانلو هدنتعسو هرته
 ساوالابوهنیلوراق نالوایرهیعطس ۀح اسم هرتموایک

 ؛لاعرامنالرا هدنتعس و هرتم ولیک مب رص ٤ ۰ ۰ امار

NAEیس هب هو اتم ی +  

 و بکس ندنس«مهتجمرازج تربلیج نالوا
 ندهرتم ولیک عب رم ۲ ۰ ره

 ر«بولوا ردق یثک ٩۱ 7۰۰ یبیلاها .ردنرابع
 نوکسم كا .رویشودیثک ۲" هنشاب  هرتمولیک عبرص
 عا ره هداروا «بولوا یرهطآ تربلیج ید
 هطآ نالحام . رویشود یک ۸٩ هنشاب هرتمولیک

 دل رل هیسنورقیم .ردنوکسمیرب زکااپ هسیا تانبرل
 ؛پواوا یرهیسنج تبارقو تماشم هلرلبل هسنیل و
 رازح . ردراو یرلقرف هح داقتعاو تادا زکلاب

 نالوا یاس نوکز ودو یلکرضاس دهروک ذم
 لزکبهایس یراکدتبا ریبمآ وتب زەن ۰هقذب ندسنجو
 ؛ردهدقم و یخد یسهیق یه« دق *یلاها سنج رب

 ههروک ذم رازج «بواک هدمب ید ینج یلالمو
 .ردشهشیراق هرلیا هیدن ورقیمو ؛ شلوا لخاد

 - ازح هدالقک كانون (1۲۲00۲0) | ۰

 تیهررش « بولوا هطا رب ندنرب | هوم 0
 ی.هیعتس ًهحاسم . ردعقاو هدنفرش هرتمولرک ۷۲

 دو دیتا ۳ ۱ ۰ یسلاهاو هرتهولیک عب رص ۸1

 سینوغارد «سولد «بولوا هطآ رب وروقو قاشاط
 هبحاتر مبا هنساضق هريش رار هل را هطا هیدوناتساو

 .ردرار یسلاها ٤ ۵۰۰ تهبحا .ردبا لکت

 (دجا نب نهج رادع لضفلاوا) 1

 اساس كولم يدا . یدیا یدیحو كذب رصع

 )۳ یدرولوا لصاو هدرح دز نالوا یرخا

 أ باتک» e“ لغنملاباتک » . ردشعا تافو هدنخ رات

 «رامشالاناود » ««لئاسرلاناود » ««هغالبلا نزخم
 :ردندن رامشا “لج هعطق وش .ردراو قالا راسو

 اموتک ًاناسل یوهلاق ل نا

 هاوج قیرح ین انانجو
 هيلع یمد فاخا یا ربغ

 داس, یذلا یشغ» هارتس

 دف

 | لئاکیم
 یردارب « بولوا یلغوا كقولسو یردب كکب
 ناطاس «رلیدیایراسییر كنس هلیبق ربارب ها لارس
 ٠ هلبنذا كلوا ۰ هلکا مازنلا فرط كنبونزغ دوم
 .یدرلشلوا نک اس هدناسارخ «كرهدیازواجت ینوعج

a نالوا E كي" 0 

 قنآ لشیم هجرازسنارفو
Michel-Angelo, Michel-) 

 ۱ ولج آل کیم
 شارتاکیه و ماسر كو كاو روم دم لا كابل اتنا ۵
 7 تهاتسوط ۰ بولوا ندنرارامعمو

 هدنکشوک (هرراق) صوصخم هادناح رب کش هدنرق |

 .ردشعا تافو هد ۱۵34و «شوط هد ۰

 دیوادو قینیمود ندنراماسر یرصع «نکیاقجوچ
 هدنشاب ۱۰ «بورک درکاش هاب تنوادنالریک

 ندنربدنک « هلکءا قوفت هنراداتساو «نکیا

 نارول) بوسنم هتنادناخ سیمدم « قرهلبرآ

 هدنتمدخ و «لوبف هنیارس یتسیدنک ( قیفدام

 .یدیا شا یمهلماعم دالوا « ریارب لالا وق

 «هدهتیا شلاق زسیماح هلنافو كبو Org قوح |

 مترو لکیه نوا شب یغیدلوا شعب كدهتقووا
Eترهش یبخ  

 سید خلک سريلو یهنکیا باب ۰ یدبا شعارق

 زکس . یدیشم ریداب قفدم E هامور

 -ودندنراثآ هناداتسا كا . نفدم و کیدتنا لافتشا هنس

 ولواب یصچوا هلبا نوال یجتوا ندرلاپاپ هدب
 . نف .یدیشعارق ینهجو هدكسولو یوا و
 ,هدنف و «هدلاح ینیدالشاب هدنشاب ؛۰ هیرامعم
 نکیآ هدنشاب ۷۲ .یدیشلاچ هباغ هنبرلبیقر یغد

 ضع كنساسيلك ( رب تنس ) هدامور هد۱ ٤
 ۱ كنبرامم نف «بولوا رومأم هنتانیزتو تاریمعت
 ۱۳ ا ص یرا لزوک كا هداید
 دلد هنتافوو «شمرتسوک تراهم رب كو هدنسهبق

 كرکو هدعسر دلرک . ردشذلو لوغشم هلشیا و
 یفیدلوا ندراداتسا یجرب دلا هدیرامعمو رق نف

 یخد ندلئافر رومدم هدع-ر « بولوا هيلع قفتم

 ندحرش . ردا زنا تربح یرانآ .رویلاق یرک

 ناویحو ناسنا یخد هللا یدنک «بولوا ینامولعم

 ی



 تاعلاطم و تاقیقدئ یارحا «قرهچآ ىن ۱

 .رولیروکت ماشم رب كوس ةقيقح هدنراثآ «ندنکیدتیا

 یرامشا شمب « بولوا یخد یسهرعش تگ 1

 هاج .ردشفل وا رشنو مج ندنفرط یرب ندنداشنآ ا

 رب «بوقا تافتلا هتیشرب چه هدابندو هورو

 هل .تعدص فرص یر نروس تدم برق هرصع ۹

 ؛یماص هتسح قالخا نوشهر لانتشا
 یمسا یسلام ۰ ىدا مدآ رب نکاسو هاوخرخ

 .رد ( ینوراتوئو ) _
 و نت

 راو هدنسهررزح هبش هروم یا 9

 تقو یلیخ «بولوا رهشرب یکسا هدنسهطخ هدیلوغ
 : شفت وا هرادا هدنتروص تلود كج وکر هجرآ

 هدعب « بوتلو یررادمکح صوصخ هنیدنکو

 یسهقبتع راثآ شعبو یراهنارو .یدیشلوا بارخ
 ډا رددوجوم هدنلاش كل( سوغرآ )

 هدنغاعس اشتنم كدتبالو ندیآ ۱ :
 برع س ه ۵ تكي 0+« و ۱ سالیم

 تنمو هدنرزوا كباب یراص قرهلوا دنیا

 هیصق رب یرک انضق او دنرادک توو 68
 ه «ییرش مماج ۲ «یسیلاها ٢ کک وا
 بتکم مور رو مالسا رب «یناسیلکرب «یدجتم

 «یفاکد ۱۲۰ «یفاتسدب رب «یاج ۲ «ییادتبا
 وا هبصقز کسا .زدراو یبهعشچ +3 یا 68
 ورعم هلیعسا ( 11۲۱2:5۵ ) اسالیم ًاعدق «بول 1

 للیخ رب هدهووا . یدبا روهدم هلدبعمر كوو

 .رددوجوم هقیتع راثآ
 بی یابتنم كرغاعسادتنمیساضف سالم -

 «هلیساضت کم هلغم اف رش «بولوا مقاو هدنسیل امش

 « هلبزکد را هطآ ا ‹ هل ساضق موردو اوج 4

 هک اتم . رددود ليغ اعس نادا ید لاش

 كلوب « بولوا هرتمولیک عبس ۱۸٩۳ یمه ییطس

 یا هامواک ۶۰۰ هند اخ نارا قیص
 ندنامروا یکاهرتمولک ۳۰۷ «ندهعور نم «یضارا

 اضق . ردترابع نداعم هد کل هم ونک ۲۰۰و

 هللا یلاها ۲۸ ۰۸5 ۰ بولوا یواح ییهرق _ ٩۵۰

 نانلو هدزکم زکلاب ندرلنو . روک ۱

 یروصق «بولوا یدوم ی ۲۱و مور 9 8

 هزبس هلبا هربخذ یالوصحم ار دو ملسم اک

to 0 ل ی 

 قوچ یررادقم «بولوا ترابع ندنعاونا كراءهویمو
 ءوصح ید نولو .ردازوکتب یرلسنج هدهسیا لکد
 هتسارک رادق.یلیخ ندنرلنامروا .ردندنس هلج یال

 .ردراو دعم روکرب عساو .رونلوا جارخاو مطق

 قبم هبس و « بولوا قو-ج كب یرلقاجوا سم
 لکیهو یسهمنصم ةينبا كنبراهبصقو رهش یکسا
 هلن هلها تاناوبح .یدبا قوج یرانآ راشو
 « بولوأ هدنرهدار ۱۰۰۰۰۰ یسهیونس تارلوت

 هدنلحاوس .ردنرابع ندنکو نوسق یمظعا مشق

 هدیس هاکسا ر هدنسا كالوک «بولوا یرلبوق قوچ

 نویلم ۲ یونس «بولوا قوچ یراهم# . ردراو
 راقیچ زوط ردق ولک

 هدنتهح لام“ تنالادا (Miاaھ

 نالوا یمانمهو ی ناليم

 كنامور « بولوا رهش رب كو یزکص كتلابا
 هشغامربا ( و )و هدنسیب ی لاعش هرتهولبک ۸

 5۵۳۲۷ ۳ ۵" قرهلوا هدنرزوا یر (هنولوا ) مبات

 .ردعفاو هدقرش لوط ۱ ه لبا یلامش ضع

 ۲۹۵ ۰4۰ «بولوا ندنررهش لزوک كا تبایلاتبا
 هعناد « هفیطق « هلدروق هژراش اش كيا «یسلاها ۱

 نیو یاب هرت «یرهناخایوب «یراهقرباف هرتاسو

 .ردراو ینراجت كاشیاو یلاجارخا هراسو هریخذ هللا
 . ردعقاو هدنعطاق لع كنطخ لو ریمد جاق رب

 چر, و یراقلفاتب شمب فك ەووا مساو یکه دنفارطا

 ندنچا ۰ ردیلبرطر یساوه «ندتشیدلوا یرهرا
Eندراپا 5 «ندنف دلوا زآ كب وص تباح  

 الح .ردشلدیفآ وص هرېش «بولیچآ لودج چوا
 شک | ۰ ردراو یسوبق ۱۲ «بولوا طاع هلروس

 ندنزکم «هدهسیا مظتنم ریغو راط یرلقاقوس

 جافدب هردشلخآ رلهداح شینک شیب ردق هراوږق

 یسهعنصم ها راسو اسلک هل لرذظ قاطو ییادیم
 «بولوا ندنزک ارم تلنادلاتا یخد هغ راعم .ردراو

 هسبیف میانص «هلابف ع نف «هرطس ن و «یسایمداقآ

 هدشرو هب دادعا 1 ددعتم «یرلدت کم هراسو ۱

 یر « یسهزوم « یهاخدصر « یسهئادتا و

eleیداح یداح ۰ رو  

 - ردراو یە تاسوم راشو هناضتک کیا
 لقاح ۲۵۵۰۰ یوم كا كنسهررخ تاسسوم

 -وا یخد یسورتایت رب مساو كپ .ردیسهاخ هتسخ



 ل ی م

 دالیم بولوا رهش رب کسا كب .ردقوچ یرها
 یغیدنل وا اب ندنف رط رلتلک لوا هنس ۱۰۳ نداسیع

 قخیاپ كنررادمکح درابمول کسا ۰ ردیورص
 كنا هقودر, تفو یییخر هداطسو نورف .ردشفلو

 .ردشنلو یزکص

 «هراوو "ابرغ «هموف "الاعث یلایا نالیم -

 همافروو هنومرق یغد "اقرش «هسنازلپو هوای ابونج
 .ردنرابع ندهووا رب مساو «بولوا دودج هلب رلتلایا
 اچوم «هنولوا «وربءال «نیست عبات هنفامرا (و)

 قسیضارا « هلناب رج هونج ندلامش یرارم هداو

 میرم ۲۳ یر هعطس ةحاسم . راردبا قس

 «ردنوکسمهلا یلاها ۱ ۱۱ ٤ ۹۹ ۰ «بولوا هرتمولیک

 .رویشود یخ ۳۷۳ هنشاب هرتمولیک عبرص ره هک
 ین هیحات ۲۹۷ « بولوا مسقنم هاضق ۵ تلایا

 2 .زدیواح
 كريغص یایسآ (Miاet, )۲:۱ها۲خ) ۱ 4

 رج ( هو ) هدنسیف لحاس ]
 هوب « بولوا :میدق رهشرب رومتمو دلوی فرا
 ردن ام و هدندودح كنرلهطخ هراقو هدیرود هلبا

 .یدیامقاو هدنیصنم كنغامربا (سردنم كوس یعی)

 ندسعشو یلای ترد «بولوا مقنم هییا هلروسرب
 روهشم صوصخم هنندابع ك (نولوآ ) نالوا هانک

 لوا كلا .یدیا راو یسهناغت اهکرب هلدبعمرب میسجو

 «بونلوا سیسأت ندنفرط یرارجاهم دیرک ماطرب
 دیدجت ندنف رط یرارجای یهنو كانو هدمب

 تان نوب هدنرلخرات ۷ ۵ ۰ دالیملا لبق «هلک دنا عیسولو

 كنامند هرکص ندجانراقو روصو یرهث روم كا

 رب نیزمو رومعم كي .یدبا یهاکتراجت كوي دكا

 ناماسو تورث هداعلا قوف یسلاها « هلغلوا رهش
 «بولوا كلام هتک برح هدایز ند۱۰۰و هتوقو
 ربع* ردق ۳۰۰ هدنلحاوس زکد هرقو زکد قآ

 (هبهجوه) اسدواو بونیس هک «یدراشقا سیسأت
 رومشم یرلهخوچ ینمریقو ییغاب ۰ ردندهلجو
 «بودیا قرت هدتبسنوا یخد تهافس یجنآ .یدیا
 .یدیا قوزوب كب قالخا كنسيل اهآ

 وب لوا هنس ۰۸۷ نددالیم ( سالات ) رومهم

 ندهعیس ءام

 هدتلیم . یدیشمالشاب هناسیردن « بودیک هرهش
 ندرلنو « بوشیش نارورنه و ایکح قوج رب

 دا

 . «یرلهاکع تایم » ًاعدق یرب هدنمسا ( دیتسرآ ) | یوم ۰ ردیکویب كا كراورتایت یهدابلاتا « بول
 ۳۳ ۰ ی

 - هصوصخ تموکحرب لقتسم یرب ند هوا .ردیدجوم
 هنس ۵۰6 نددالبم «نکیآ هدتفلوا هرادا هلا

 «قرهنلوا ترافو بپنو طض ندنف رط ورسضهکلوا ۱
 هدننامز رابدنفساو ؛شفلوا قالا هنکلاع ناریا |

 یچراف هاریا ید یرلیلهینوب رکید رایلتایم
 تیببس هنربراحم هیدیم روهشم ۰ قرءر.دنالفایا

 وا ترافو بہن ندنف رط رذن کسا . یدرلشمریو |

 اد ؛شنک هرالامور ندنرادلخ گنوم«قرهنل |
 تلود تبان . یدبا شا باغ یتیرومعم یکسا
 اهد دوخاو هدنرلتهوکح *هرود كوص كز هیق و لس

 «بونلوا ببرخل نوتبسب هدننامز كنارو هرکص
 زکلایو «هدندل آ یرلقلقاتس كسردنم یخد یر هارو

 ۰ ردشلاق هدنادیم یرهارخ كنروهثم دبعم
 هبیرلیا یلحاس راروماچ یکیدکود كسردنم
 «نکیا شفلوب هدلحاس میدق رش و «هلکهروس
 «ودهدقف و هدب رجما قوچ ندایرد بل یمقوم یدعش
 ؛ردّشمایک هنلاح لوک یرب ندنران ايو

 كوس كا تهرتاک:ا ( 2 0

 EER «بولوا وب | نوتلیم
 .ردشعا تافو هد ۱۱۷ ٤و <« شوط هدهردنول

NESهجزىلکنا شعب و هعع ال ماطر, كده رات  

 5 5 « هدهسیا شعا رف رامشا
 ۔ایس میاقو ندباروهظ هدروک ذم ران .یدیشمهغا

 هدنای رش ضب یثراق ه (لومورق) «بوشب راق هبهیس
 -هیص وصخ تب اتک ندنف رطلومورق «هدهسیا شغل و

 شمزآب باتکرب هدنهل كنو هد هرص واو ؛شغآ ۲ هنس
 هدشدوع هراکرس كننادناخ ترآوتسا .یدبا

 (نانداد) ؛هرکص یآ ییا «هدهسیاشفل وا فقو

 لاح دمبایف « قرهنلوا صیلخت ندنفرط یعاش مان

 روک ندنزوک ىکا هدعبو ؛ شماشاب هدتیلوهج
 كور هل اونم « تداعسشاوا بئاف » «هدلاح یغیدلوا

1 

1 

 ۴ الما هنبزق کیا هلیسهحوز «كر هديا مظن هموظنمرب

 تناند « بولوا E *ی داب اروم .یدبشما

 .وظنمو ن هنسهرصیس هبرمش تالوصحم رومش+لا

 ؛شعاص هنساریل زملکنا ۳۰ هیجماتکرب یەم

 . همام لوبقم ردقوا ك یرتاو هدننابح یدنکو



 یقلعتم هبهراسو قطنم « تل «خیرات . 0

 هر وا هلناونع «تداعس شفلو 2 و یی لیخو

 او یغاشآ قوجندنوا قجمآ و هدنماتمیدهبام

 .ردراو یخد یسهموظنم
)Mi tia d6(كهن هدعدق نانوب  

 ۔لبق ؛بولوا ا كويدا ۱ داك
 هدالقیک هلیسهررزج ین هدنراخرات ۲ الا
 یلانو هدرا ۹۰٩و ؛ شا طبض یرازج

 (نوتارام) یثراقهنبرکسع ناربا نالواشا البتسا
 لئانهرابتعاوتمرح هداعلاقوف «بونازق ننسهرام "

 شلدیا طض ندنفرط رلناربا هدعز .یدیاشملوا

 (سوراپ)؛بودیک هنبدادرتسا دیفس رګ ربازج نالوا
 .ولنموب ریل هنآ «هلفاوا بولغم هدنکوا یسهریزچ |

 ۳9 یی ) تنالا ۰۰ «كرهدالج هنتنایخ یتب

 موکحم_ هب یدقن یازح ( شو رغ ۰ ۰

 «قرلتآ هنادنز «ندنکیدمهرو یفلیمو «هلکشا

 تنه رج ینیدلوا شل آ هدنسهرصاحم سوراپ ًایقاعتم
 یخدنویک ییغوا :یدشقا تافو هدنادنز هلبرثأت 3

 .ردشفل و ندرلرادرس روپشم
dieal<il ) Milford (ی و او  

 هدنسیاامش بیغ هرتمولیک ۱۰ كقؤربءو هدنفتنوق |

 لولخ, نوزوا ناند ( نواه دروفلیم) قرهلوا _
 ٦۰۰۰ «بولوا هلکساو هبصق رب هدنسیا امش لحاش 8

 .ردراو ینایل مساوو مالغاصو یسیلاها ۴
 AE تسوجاسم هد4ءمتح كلام

 هرتمولیک ٤٥ كنوتسوو هدنغاتنوق ( رټسچروو ) "

 «بولوا هبصتر هلعماو ید هدنسیونج برف
 .ردراو یسلاها ۰

 سس
 جلخرب راطو نوزوا هدنسهریزجهبث یکه دنس

 یرغوط هام هدعب و هفرش ندیرغ ادتسا «بولوا 3

 .رونل و یصنم كنب رهن (یدلق) هدنسامنم«یقرهنازوا |
 هرتمولیک ۳ هللا ۱ ) یکا و هرتمولیک ٩ يوب

 هرتم ۲ ۵ هلبا ۲۷ یکاشرد « بولوا هد سزا 1

 «بول وا هدنلاح ی مالغاص فرط ره .ردهدنراهرآ

 هلر هم قارطا ."ردیا بامیتسا یانود ر لوس ۱

 .ردطام

 , - هشوک یبونج برف كنسهطخ (سلاو) هدنسیرغ

 ل ۹4 م ۳

 كنبرازج هدالقیک فنانون ام
 « بولوا ینانلو هدسونح ب دلا

 یدل اها و هرتمولک عب رص 3" ی. ه,یطس هحاسم

 ۵۵ 6۰ ریارب هبا هقلم *ریغص ربازج یک دنفارطا
 كن هر زح زفروکر ب ی دوعیل اعم لقا ١ و دیگ

 «دارهرکردق هننرلطسو

 یس هبصق نانبد (ورتساقوثلاب) هدنسیق رد لحاس تیوب

 كزيکدو هدلحاوس «بولوا یناکرب یسیضارا .روینلو

 .روسوق هناك هبکه یبهطآ

 ۰ رویقیچ راوص لدروکوکو را راخش ضعب هدنجا

 عوقو قیص كب قجآ «بولوا تبنم كم یغاریوط
 هطآ «هلغااط یسلاها رثک ۱ ندضرا تکرح نالو

 «بولوا قوج یمهقبتع را آ .ردشلاق هدنلاح بارخ

 هدنسهزوم (هروول) تانهسنارف هلیمان « یسونوولیم »

 . ردشفل و هدهطآ و ج لکیه جام نانلو ۱

 وری زج دب و
 تنوع روهدنناعس وم“ ر ك

 - ص ندهیرق ۰ ق أاضق رب هدنتهح قرش

 غل وا هيم هل سا وب «ندنفی دل وا قوج یرا منا. ر دیک

Milo لماف جوو روا ( )| شوا هنسالماف وور وا ( ٤ 
 كب لسو هس رص بوس ۳

۳ 
 هردشع

 «نکیا نابوج هدنلاح یادشا « بولوا یسجنرب

 «هلک | قاصلا هب کروم هرف ایقشا سیر هد ۰

 ندنف رط رل اب رص هدنتافو

 هنلاظطم هد ۱۸۳۹ « قرهنلوا

 طاقسا ندکلسنرب « ءانب هارو و
 ٩ شلک هراکرس هن. هد ۱۸6۸ ۰ هدا شل وا

 لانحمییغوا «هدنکیدتا تافو ةا هش یکیاو

 یناونع قللأرق ناليم لغوا شال افحم .ردشلوا یناخ

 رد ۲

 یخد كنب رب ندنناکداز هيب رصکسا شولیم
 ناکقنج هد برقع یس هریبک علم هوصوق «بولوایمسا
 هلک ۶ دیهش هاناخ ینرلترضح یزاف راکدنوادخ

 .ردشلو ترش

(Milvaukee)هدیل امش یاش مآ  
 ( ندنوقسیو ) فبهمتم كلام ۱ کوولیم

 هدنلامش هرتمولدک ۲ كنوغاقش و هداك

 ہدنسیب یف لحاس كل وک ( ناغیشیم ) قرهلوا

 ك:کرو هرق هد ۷

 باخت | هکاسنرپ

 «بولوارهش رب كوي هدنبصنمكرهن نالوا یانمهو
 «هنا_عمش «یتناکم ددعتم < یبلاها ۰



 ك ی م

 ر. مسج « ی س هب ربخ تاش اس و اخ هتسخ

 رنو سینک « یتهراد. یر یاو

 و . ردراو یرهغراف قوچ رب و یتراجت ؟ ثونا

 درهش

 و رهش « هلفاوا ساباپ ندنو یرلهاخ « بول
 هدهنرفرط راس تناقسآ . رولبروک دکتر

 عساو یا .رونلوا جارخا هلتیلک ندهلغوط وب

 .ردنال آ یسهدایز ندنفصن كنسبلاها .ردمالغاصو

 قرهلوا هنيا لاعت هرتءواک ۳ هلم

 1115 < بولوا هې صقر هدنرزو لمرلا یداو

 ندرلیلامور ینیرش عماجرب یهرانم لزوک «یمیلاها

 (عابسلا یہا نع) هروک هنناس كنوج ترثقایو «لاق

 ینراجمت لاقتروو موزوا «یمهعشچرب فورعم هلیسا

 و سا
 (موولیم) یو (هولیم) هدننامز رلیلامور «برلوا هبصق

 . یدیا فورعم هلیعسا

 . ردراو یساوه "مالغابعو فیطا كيو

 E دا اها هد ۱

 طبض ین رلیضارا رثکا قموکح زینارف ۰ هلکعا
 زسنارف «ندنفیدلوا هدکمرو هرازسنارف « بودا

 رب هجمرآ « بولوا .دقلافوچ هکدنیک یرلرج اهم
 .ردرلشغا لیکشت هلحم

 | ییم
 دا رەش ین افت یره نف ی وا

 : ردیصلخم تا قلا

 تافو هداروا نکیا یبضاق بل یجب ر

 یا قوح هب یسراف ناسلو هطخ نسح و ؛شعا

 ‹ مج ینرلهعقر قوچر كنیطاطخ ریهاشم «هلغلوا

 . ردشعا دارت همسر و رامشا

 : ردن دهل

 وا تاب وش ضملإو

 نافک ناوتبم ناجو لد ماک بل شون یا ارت

 ناقک ناوتیم ناویح بآ ار تبل یشخب ناجی

 یسیض اقلوبناتسا (یدنفا ایرکز ) یدیخکیا
 -احو حرش ههیل بک ضمب «بواوا رکسیضاقو
 .ردراو یراعشا هد هی هتاف یر هش

tor 

 | هلغوط مون رب ىلقینایط كي هدنکار نام ء

 | تیهنیطنسقو هدنتلاا هنءطنسق لاو و

 I ۴ ی ۴
 ا دنا وطصم هداز كب قطل) ییعچ وا -

 .یدا ندناضف “هرمز

 . یدبا ندنرلبناک ترا یدج درد -

 هلک امجا هتر دم «بولوا لعلاضمییعشب _ٍِِ

 .یدشاو ترهش هوس

 اهر قاذاز فولوا یلهسورب یسیعتلآ
 دردک:وا تب وش .یدبا لرغشم

 یبس ورس لوا مث, مد ره هکوب مڅودلغآ
 رتسا غامرا یتشاب مزوک هدنق-ذع هر

 هلنیشک ی یا یخدندنسارعش نارا ۱

 لدراجو لزبربتیرب «بولوا یصاخم لس

 :ردکن وا تل وش . یدیا

 شدوصقم تسدچ عادت دیآ یرید متقب

 شدوب یع شاک ناربسا اب یتافتلا درادن

 :ردکنواتیب وش «بولوا نو زق یرکید -
 تسرادلد یاقج زا نم لد رد هک یم

 تسرادرهخ یلاع و ما هتفکت سکت

 ., هد كنبليم رب هدنسا (ناخلقدم) و یلتاره-
 .مدرک ادب شعب یدورو هناتسدنه هدنخګ رات ۹

 روکذ م یغیدل وا یحاص ناود ۰ بول وا ررګ ۱

 .یدمهناواسرتسد هننرامشا «هدهسیا |

 | ] ۰ ندنسارمش ناربا (یقازریم)
 «بول وا ندک ارتا ءاصورو ۱ كار لییم

 :ردندنر امشا *هلج تاب وش .ردشمعا تأمن هددېشم

 اروا مراپس یم وت یارخ لدو مه

 اروا مراد هاکت هکد مآ دعا وخ راک هچ

هدناهب رذآ | ذمیم
بک یفیدلوا هبصق رب 

 ۱ 

 1 :زوبلیخالک ا ندح وتف 3
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 هیووا ندنسارکو ارمش يعش.
 .ردشغا تافو هدنخش را ۱۰ تو

 هروکهنتیاور كتوفايو ندنناتطم جب 8

 «بولوا هح ا ر ندننافاضم هن نع ۳

 نسلا وا نالوا یرزو كنكتکبس دو ناطلد
 ید هدسراف - .ردینطو كنب دزوم دجا 5 لع

 . ردروطسم هد « زادلبل میحم» یفیدلوا رب رب هلعسا وب ۱



 «بولوا سا تباذ 7 ی 8
 (نیماب ا یرورس 4 كأ ۱ نرو

 ادتهالادمب «ب ولوا یسر كنب رب دوم هدم ا

 وزرآ سوا مکح هدنندب رب دوم هلا مال لها

 بحاص «هدهسرلشعا لوبق ینیلکت و ردو «هاکا

 لوک 4 مگ دیشیا نکیدمتک تدامش هناجر

 ناک نا مرا لف» هنرزوا تو و ؛ یدرلشعا
 لباس نم دهاش درمشو هب مترف؟و

 . ید شلوا لزا ی هع اک تلال < هلژم لع

 رهام ( هب أ

 e ج نی نومىم

 . یدیا نادشادرک اش كنئاک «بولوا

1 ۱ 

 و هللا دنع نم

 حد 1 ۱
 سدا داخلا لكا هلم تاساک رف ۰ تولوآ 6

 ةرص هدیرعه لاس یجندب یشرلیدنک یراترضح
 راشمروم جور «نکیا هدمارحا «هدنلالخ ءاضقلا 3

 ندنرلب دنک .ردشعا لاحرا هدنګرات ۵۱ ۰ یدیا

FF۰ ر دن و ص فا رش ثا ددح ۷۹  

 یعسا یخد تلنوناخ جاقرب رکید ندناب او - ۱
 هک « رد ( هلادبع تش هنویم) یر هفورعم كا «بولوا 1

 ندا مظن هلص هنیکرشم نانلوا لتف" هدردبآ

 لا نیلم یادش ۰ هفرشالال ب تک

 : ردند هنص وا توش ۰ .یدیشلی وس تم

 هلهاو ردیل کس نم نیع تکی ۴

 بلاغ نب یءول «بلهاب تلع و

 ندیوم بانج "هرهطم

۱ 

 هنسهدام « نوي نب یسوم »|

 [.هلبرویب تەجارم
 دشو هدنسهطخ نام ارا

 امش 5 a ۱ بانیم

 هب بصق رب هدنرزوا اوج نالوا یانمهو هدنسلل ۱

 لزوگ مدنفا رطا و یسیلاها ۱۳ و

 . هویم راس و ران «لاقترو «امرخ یلتیلک هلی را هاب

 .ردراو ینالوصح هنیقو قوماپو یر
Minas 5 

 .E 37 ۱ سارج سانیم ۹

 تناموکح ندبا بیکرت ننس هعمتجم كلام هیلیزارب

 نانازوا ًابزاوتم هللا هیقرش لحاوس « بولوا ید
 كد هنسارم (ابهاناراپ) 0 ندنترص كلابح اساس

 | ینومیم

ETT E O AS 

fore 

 | (هلالهلا نزلا نن ثرالا تنی )

 ن ی

 هد ولرو اها هن ارش «ایهاب امش .رولوا دیم

 وسو وام چ اض «ولژاپ ژاس ًابونج ءووناي
 هللا ۱:۱۲ ۲۵۳ .رددودحم هنراتموکح زایوغو

 0۳۳۷۲ هلا ۲۳۲۸و یلونح ضرع ۲

 یبهیعطس حاسم «پولوا دتع هدنراهرآ یر لوط
Acoso۲ 1٩۹ ۰۱۰ یسیلاهاو هرتم ولیکم ب رص ۰۷  

 دیس هبصق )ور وردوا )ای رکا رج ردنا

 هرزوا تموم « بولوا نلغاطو تكکو یسص

 هرتم ۱۵۰۰ هللا ۱۰۰۰ یعاژترا

 ۲۷۱۳ كن( ایاساتبا ) نالوا اط کو كلا
 ندا ناهن هدنس هية رش تهج .ردراو یعافترا هرتم

 ندنرازافو شعب كلابج *هلساس روک ذم یرامنا ضەب
 ۔وئج مسق . رولیکود هبیمالطا طبع رحم هلرورم
 ( هدنایف ور ) بات هنغامر | (اناراب ) یخد ه دنسب

 میا هغامرا روک ذم هتب هدنسهيقرژ دودح و

 مظما ےق كتکاع . روقآ یررهن ( اپیهاناراپ )

 , هضوح یغامربا (وتسیسنارف ناس ) هسیا یسیلخاد

 ۔ارا

PEE 

 قامرا و « بولوا ترایع ندنعق یراقوب كنس

 هد ور « سالو ساد ور هلن رح هلاعش لند ونح

 ودراپ ور <« هآ وقوروا ور « وئرب وير « هدنارغ

 رب چاق رب ندلوص و غابص هلرلعسا هنانوراف ور

 «بولوا قوچ یسهراج هایم هلیجو و . رویلآ
 یسیضارا .ردلئام هلاعش ندب ونج یمظعا مق تکام

 شم«هررک هطلاب یرلتمج شعب «بولوا فلتخم
 هلرلنامروا زدایپ یواح یراصثا

 روشلوا ریبعت سوپماق یرلفرط شیپ و روتسم
 ندرهووا روتسم هل رلت وا ایف او قالبح زسناباب

a 

 شما نبر رو

 ۶ نالوا فداصم هنعزاب مزب . ردنرابع

 شیق لخت مرد نره بوک قفار
 ام «هدهسیا لکد قرلوص هدهجرد كج هلند

 مز . رافاب یخد راق « بوصاب قوت وص هر ندرب
 ناه هسیا هدنسوم زا نالوا لدامم هزمشب

  «بوغا رارومغاي لناناذصو ییترنک كب وکره

 « بوصاب قاعصرب تد ش ك« هل و أ

 هزاب ندشیقو هشیق ندزاب . رالباق راخت رب ینا هر وا

 قو یراب كوص و كلبا « هر ندر
 رار هلبا یاضف كراہناو یار دلرار ومغاب .ردننک

 یساوه هيلع ءانو ؛ ردزآ كب یرالوکو قنات
 2 4تسخ هعلشاپ .راشاب قوح یسلاهاو «ردمالغاص

 یه" وه شبا
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 صر, و لصادء محو هللا هثرلا تابصق باما یرلقل

 نام « بولوا قوج كي لع صرب هله . ردبرلتلع
 ندنوک هتعارز E یس.هنافنیکسم كتکلء ره

 كسکوب « بولوا هدکلرو تیمها هدایز هنوک
 زآو هاش « قوام « هیلوصاف ۰ رصم هدر

 «یوزوا اقمآ هللا فالوو هیرآ «یادفب هدرادقم
 هدنرلتهج شعب و هوهق هلیشماق رکش هدنرلب داو قلآ

 یالنامروا . رلیرردشیت مترو نونو « قوماپ
 نقل سه ردن واح یرلحافآ فلتخ هروک هعافترا

 وا ق *یداب كتكام و هل.دفو ساما هلن دعم

 لما وب نالوا كيد « هیموص نداعم» < بول

 یرلن دعم نوت آ مویلاو ۰ شل وا بحوم ییس هی

 هلتدلک هدنفرطره «هدهسیا شنل و ققحم ینیدنلو

 ەدى اف اهد یجارخا اب رل دعم ربم د نانلو

 هلبرن وتل آ «یلارتسوآ و یلاعش یاقمآ «بولب روک

 تتکامو یخد ینشک كنرلسالا یون یاقمآ

 كا ندناناویح . ردشقارب هدیرک ننسالاو نوتلآ

 هدکتعارز درک 6 بواب رو تیم#آ هراریغیسص هدایز

 نوجا هدافتسا ندنرلنا و توس دلرکو یقعاللوق

 همردصابو نی رادقم یلیخو «رریدشبت كا قوج

 كوب هلبحارخا فبداعم هلع میانص . .رردیا جارخا

 رئاس و ندنعل

 نم « بولوا ترابع ندرلتنص كذت قفوا

 . ردراو یخد تاکو هناخ ریم د جاقرب هدناخاد

 « بولوا ترابع ندنائزج زونه یراو ريمد
 قج هلوا اص هن افس رئس ايق یزآ كب هد كن رانا

 تب هی زارب «هرزوا ینیدلوا مولعم .ردشلجآ هدنروص

 نایسقت «ندنفیدلوا یکی یعضو هنتروع هعمتح كلام
 سرتسد هدیقر هدنقح یهرادا تروصو ىکا

 .یدمهنلوا

 | مانم

 ےن تاحوسنم و ضعب ندقوماب و

 Meinam, Ménam) ) مانم دوخاب
 ندنغامرا كوس ترد كنج دنه

 ندلابج یکهدندودح نامرب هللا مایس «بولوا یرب

 ندلوصو غاصو « نایرج یرغوط هبونج «هلناعن

 کیا هدرلرپ ضعبو «كرهدبا ذخا رلیاچ قوچ رب
 یررهش قوتفنابو ابوآ < قردلبرزآ هلوق هدایزو
 مایس هدیل امت ضرع ۱۳۹۳ «رورلادم ندنجما

 هرتمولیک ۱۷۰۰ ًابرقت یسارج .رولیکود هنیزفروک
 .ردقوح یراوصو شین؟یغاتب 19۳ هدنفلن وزوا
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 . راصاب یرءهووا یءهدنفارطا هدنناضیف

 .رداکد مولعم ینرطره كنار
 كنب ربا زج هنیبایف (۱۲۱۲۸0۵0)

 - «بولواوییآ هرکصندنوسوا
 هلا ۳۳۰۳ هدندیقرش بونج كل هروک ذم ریازج

 ۱۳۳۲۰۳۸۲۱۱۹۳۳۰ و یلامش شرع ۰۰
 یمهیعطسهحاسم .رولوادتع هدنراهرآ قرش لوط
 ۰ ۰ یسیلاهاو ءرتمولیکم برم ۰ .ًاسرقت

 شمود هونج یجواو نوزوا یضوط هرط .ردیشک |

 رپ كوي هدناحاس قرش بونجو یسهریزج هبخرب

 لب رزکدبلسابونج «واوس رغ .ردراو یزفروک
 لحاس «بولوا طاح هلا لدتعم طرح رع اقرشو

 (ابازیو ) هدنریازج هنیپیلف هنب هدنسیشراق یسیلامش
 تنم رلغاطو یلغاط ییضارا ۰ رویناو یراطآ

 هدایرد بل یراک:ا «بولوا كيدو برص یغوچ
 كا رنو .روبدیا لیکشت رلیوقو رانورب قوچرب
 هلتقو رک ینعافترا هرتم ۲۰۰۰ یراک کو

 « هدهسیغو ینانب یدعش « بولوا قوچ یرلناکرب
 قوچیرلاوکو یسهیراج هایم .ردقیم كب یراهلزاز
 كا ۰ ردساکد نوزوا تب یرلارم یجئآ «بولوا
 لاو (ناسوغآ) نافآ یرفوط هلاعش یربن نوزوا
 رب تب هلعآ راد ژانال) یهدنتهح برف لوک كوس

 لاعش یآ یاآ «بولوا یم“ وم قافاروقربو روا
 یجنرو؛رسایراک زور رف بونج یآ قلآو قرش

 برق هدنسیخکبا و یلامش قرش كل ەطآ هدم وم
 یلتدش كی ر ارواب .رافاب رومی هدنس هل امیلونج

 یمیطسودح تاهرارط انازبم .ردقوچ یرلهنوطرفو
 تبنم كلی یغارب وط .ردهدنراهرآ یرلهجر د۳ ۰ با ۳

 «ندنکیدعالاغتشاقوچ هلتءارز یبیلاها «هدهسیا

 ۲ یخیمن ادم یجرب كنيلاها . .ردعوررزم یرارب زآ كی
 هوهق « وفا “چر رادقهرب «بولوا زوم لا هنات

  یرلفرطرثکا كنەطآ .رولوا لصاح یغد نولوئو
 " هنلزوفنارمو هبهتسارک « بولوا روتسم هلرلنامروا

 .دلراهنیچرو غم” .ردراو یرلجافآ یلتی تي راراب
 «بولواقوجیئد یدروکوک .راقبج یخد یعاوا

 یزآ ك «هدهسیاراو ید یرلندعم نوتلآ و ریقاب
 ۱۳۳ نان یمهیشحو تاناویح .

 «بولوا ترابع ندهراسو نوع ا كىك

 E هدلحاو-سو یراحاسمت هدرارهن « ینارشح

 زونه

 وانادنمم
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 از اح هدنرازکد فرق هلح او س رد

 كا «بولوا بوسنم هتینج جاقر یبیلاها .راقج

 رد هدنرا رادّقم ۲

 نوکزودو ضاس ېک یرلتایاد تبوثنرو «بولوا "

 اط. ردرلشعا لوق یاکدلوتق آسا رو

 شقا كرا

 ن ی م

 هنتي سنج یلالم یرلن انوا لقتسم هدنرلتیح ضعپم ویلا

 ۳۰۰۰۰ هرات و. ردنبدتم هللا مالسا ندو بوس

 ی هلبا هفلتخ *یماسا یروصت

 مولا یقاط رب كرلنوب ۰ ردرلمدآ ی هروچ
 هنرادوبعم «بونلو هدلاحرر یشحوو تسر, تب

 .هدلحاوس ی ل یرقاطرو -راردیا جد ید ناسا

 هدرلغاط

 «هرزوا قلوا یسهیق كننسیلاها کسالا لنهر زج

 . روینل ول یخ درلمدآ هایسشع) روللوا ریبعت وتیرفت

 چوآ یغیدل را هنیبیلرف _هرزجو

 هک« ر دیمن« ۳ شپ «بودیا از ینرب كتلايا
 .رلسایاپ توزح و ها *درادا رلق اسوم

 ةب را قا .روینلو هدنتحش یرادتفاوذ ون كنب

 منم كن رازح

 یهدنرازج « هنیبلف یساغود اقمآ هدهرخا
 هدلابقتسا «ندننب دلواشعالاطبا یتتموکح لوینایسا

 .رد] وهم زونه ینج هلوا هن

(Minden)هیلافتسو كیه-ور  

 هرتم ولک 1٩ كرتسنومو هدنتلابا

 قاخس هدنرانک یرهن ( رسو ) و هدنسیلاع* قرش
 رب « یسیلاها ۱۷۸۷۰ « بولوا هبصقرب یزک

 . ردراو ینراجت كاشیاو یرلهقرباف یخ

 | ندنیم

(Mindoro)ندنرازج هنیییلف  
 نوسول «بولوا هما رب كجو

 لامش ضرع °۳ . ردعقاو هد وذج كنس هر زج

 ۱ ورودنم

 . هتروا تانهربزج یرلطخ قرش لوط ۱۱۸" ل

 هللا هریفص ریازج یهدنفارطا ۰ ردیا مطاقت هدنرل
 هرتم ولیک عب رص ۱۰۹۲ یس هی هحاتسم راز

 قلغاط یدیضارا دز دنشکم ۱:۸ ۱۲۸ یسلاهاو

 یرلفرط جا قجثآ «بولوا روتسم هلرانامرواو
 یالم نالوا ی هدنلعاونس .ندلاوه 8

 ی هر. زج هدیدورو دل رالو ام اتشا یه ءلاها

 جا یخد یلاھا راس < 1 یرتراوا

 یادت قوچ هررزج ندبیس ولو : شک هراذ رط
 . ردشلاق هدا بارخ «بودیا
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 هدنس 4« دق هطخ هب راق( 11ل 5 ۲
 كموردو .E ۱ رز

 «بولوا مدق رهث هر دن ایزف روک ( سولای )و هدنل ام

 .یدشعاتموأقم تقو یلیخ یشراف هردنکسا كو

 لقع هدهعدق یطاسا (۱۱05۳۲۵)

 ةهلا برح و میانص و تمجح و

 (سالاپ) و (هننآ )هجرلبنانو ۰ بونا وام زیسهموه وم
 كد رتشمنانلوا معزهما الا وبا ۲

 - ردیا داقتعا هنفی دقبح قر هل وا حالسرپ ندنسافق

 ۱ هورنم

 یدیافو زعم هليا

 .یدیالوقنمرالاصم بیرغ قوچ كپ هدنقح .یدر
 «بولو| رشتنم كپ هدننیپ رایلامورو رلینانوب یندابع
 هنآ کولا دارلن و .یدیاراو یرادیعم هدر ره

 كلهم وهو *هدوبعم و هدنجما «بولوا (نودنراپ)یکهد

 ندنوتلآ هلیشید ليف ندنف رط (یایدیف ( راووس*

 یدجو لزوک ۰ یدبا راو یلکیه میسج شاب

 . یدراردیا ریوصت هدننروص نداقرب یلروط

 هدیل اعش یا ما( 4

 نالوا 4 1 ۳7 هب وزبیم

 كنهروک ذم تروهچ هک « ردره رر هدنتروهچ
 هدعبو ه قرش بوذح هلن هدنسهبرغ دودح

 كن هروک ذم تموکح «قرهقآ یرغوط + قرش لامش
 هدنسدش راق ی رمش (لو تنس)و هدنسهبق رش دودح

 هرتمولیک ۵ ۰ یار .رولکود هنغامرا يبسیسیم

 .ردنوزوا

 هدنلامش یاب سا ۵۵۵ .
 ROR ارام

 ندنجناوعقاو هدنبررغ كنا وکر وبر وس «بولوا یرب
 نوینیمود "هل اش . رداوسم هل سا كر : ندیانایرح

 یخد اقر

 ۱ کوک دمو هلب رتروهچ نسنوقسیو

 هللا ٩۱۳۵۸ و یلامث ضرع ٤۹٩ هللا ۰۳

 «بولوا ددم هدنزلهرا .یترغلوط ۰۳
 هرتم ولیک میرم ۲۰۵۱6۱ یسهیعطس ةحاسم
 زود ییضارا ۰ ردیشک ۷۸۰۷۷۳ یبیلاهاو
 یرکیدو ه ی اوش دمحم رحم یرب «هدلاح یغیدلوا

 كلام مساوکیا نالو؛دتم دهن زفروک هقسکم

 تم سو کیا «بولوا یواح طخ هایم مب هس

 كلاو ۰ قجمآ كرارب نالواا كل -«د یهورذ

 ك ەر كکوب

 > «ماوو اب ونج «هتوغاد ا رف ا

 . ردراو یعافترا هرتە 02
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 «پودیا نامش هدنا- اد تکا مو یی رهن یی سی سیم

 | ندنرهش ( لو تنس ) « قرهقآ یرغوط هونج

 .روندیا لیکشت ینسهیفرش دودح تیر وهج یغاشآ
 دودج یخد رز ناد « قامرا لیرق لامث و

 «هلنایرج یرغ وط هلام «كرهدبا دیدح ییس هس رق
 یهوکح یخد یرهن هوزنیم

 لاعشویراهنا یلیخرب رکید .ردبا قش ندنسهتروا
 ك.نیشرف ی.اوه .ردراو یرالوک قوجرب هدنتهج

 .نازبم نیزاي « بولا قاعص تب نیزایو قوئوص
 .تح نیشیقو « راقیح ردق هاحرد ۳ هرارلا

 ساب اذه عم ۰ رثيا ردق هبکرد ۲۲ رفصلا
 یضاماو للعو مالغاص كب ی-۔اوھه ؛زد:ةیدلوا

 . رریک هو نمود

 قجنآ «هدهسیا تبنم یلیخ ییضارا ۰ ردکریس
 : یتالوصحم هعلشاب «پولوا عورزم یرب هدزکس
 هدرادتمزآ و هات «رمم «فالو «هرآ « یادفب

 .ردنراصندنوارادةمیلبخ هللاهوبمو هزبس «نولوت

 هلترثکر بمد زکلای قلعتم هندامم .ردزآ یرلنامروا

 رک هدهجرد یکیاو ریفیص هدهحرد یجنرب

 یس هیشح و تاناویح «بولوا ترابع ندزوموط و نویق

 داراب هنلامعا كروك یرلتسوپ صوص الو

 .ردقرج یغنبلابهدرا رنو لوک و یرویط هلراناوبح

 ندنربن نارولتنس كرك .ردیرکكب زونه یمیانص
 وب رلیک ند-نغامربا یبیسیسیم دا رکو ندرللوکو

 یخد یرلطخ لویریمد « یکی نیدةیچ ردق هتکاع

 احمو عیانص و تعارز هدیرلبا «ندنهیدلوا ددعتم

 یرهش(لوتس) یزکرم .ردلومأم یسیقرت كنتر
 ۷ و « رریعقنم هغایعس ۷۸ تموکح « تولوا

 .ردراو ی.هبصقو رهش

 هدنتهج برغ كل هبسور (051:[1) ۱ ار

 هرتم ولیک ۱۲ 6 كغروبسرتب | 2

 (هنیزرب ) مبات هنغامربا (بیند)و هدنسپرغ بونج
 ۲۵" هدنرزوا یباچ (جواسیوسا) نلیکود هتیرپن
 لوط ۲۵۳۱۳ ۱۷ لا یلاوث ضرع ۳۳

 عقاو هدنعط ات ةطةن كنطخ لورمد او هدىق رش

 قلوا یدوهب یلاثلث «بولوا رہشرب یزکس تاایا
 نوکسم هلاراتا ۰۰٩«ییااها ه ٤ ۲۰ ۰ «هرزوا

oA 
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 «تیربک« نول ول «موم ؛ نویاص «یسو راس « یس هاب ۱

 هراسو تیمرکو هلغوط «هریب «تارکسم « ینیچ

 ۰ .یدیا مبات هنغالارق ناتسمآ هلمتفو « هلن وب |

 «فیکوهینلوو ًابونج «وندورف ًابرغ «بولواتاایا

 یس هيس ةحاسم « بولوا دتم هدثرلهرا قرش | یسهتلها تایاویح ردهدقفلوا جارخا «بونل وب

 ۱۳ ور ير مماجرب «یس پالما "لحرب
 | كاچوک٤ ۰ ولو ر «یماسیلک ناتسنور رو كيلوتف
 = خاد یربآ یربآ صوصخم هناناوروکذ «یسهرواخ

 تاتابن «یم هاضتک «یتاکم ددعتم او یرابتکم

 یر هناخ وکود ربهدو یر هناخابد «یرل یر اف

 هدنسهطخ هنآ وتیل «بواوا رهشرب یکسا .ردراو

 تالاا كنەیسور (۱۵۵)
 ها وتیل «بولوا ندنس هس رف

 ر ماو . ردکیشتس هاتسماو دودع« ندنس هطخ

 | كسنيم
 

 ندنفرط قرش لاعش «فایهومو فوفیئرچ اقرش
 هط رلتل ایا ونابو هدند-اتهج یفرغ لام «كست و

 ۵۵۷ ۳۰ هل ۵۱۳۱۳ ۵ ۰ رددودح

 لوط ۲۸۳۲۹۳۳۲۱ هللا ۲۲۰۵۲ و یامثض رم

 ۱ ۰۱٩ ۳ ۲ ییل اهاو ورتهولیک عب رص °7

 یک ۷هنشابورتمولبک م ب مرې هک«ردنرابع ندیشک
 قیطلاب هللا زیکد هرق یعش یبرغ لامت . رشود
 هدنرزوا یطخ هایم میسقت یهدنسهرآ یزکد
 یواحیرلهب شعب هدنراعاذترا هرتم ۳۷۰ «هلذغل و

 روتسم هل رلنامروا قیص كپ یرلفرط راس «بواوا
 1 نانلو هدنراهرآ كرلنوو : ردنرابع ندرلقلق اس

 | ۰ روینلو رلیوک هدنرزوآ كرهبن قتلا شمب
 هرکصندکد شارپ هلبرهن ( هنیزرب ) یغامریا ( دید )
 .ونج مق كنسهقرش دودح « بودا سام هتلایا

 هدیرهن هنیزرپ روکذم «ېک ییدنبا دیدح یتسیب
 یرفوط هیونج « هلناعش هدنلامش یاهتنم كتابا
 . هدیناچ ( جواسیوسا ) نج ندنلایا زکر «قرهقآ
 هرند هن یربن لوس كلا كتلابا نکل . ريلآ

 «هلبا قش هقرش ندبرغ کلم هک« رد ( تیرب) مبات
 .« هفیوتسا « نیروغ «ایس « دوخوتسا : ندغاص
 ا ؛نال «انچ «کسنیجوا ناق : ندلوصو ؛ ترووا
 کا كتلاا ینعی رلباڃ قوج ر او 8 « می ولسا

 میق كلی هلجو وب .ردیا ذخا قهرا هایم
 نکای « بولوا هدنس هلئام زکد هرق یمظعا



 2 یرفوط هبرف و ها امرا 0۷ 3
 دیدم قسهیلاعش دودح هدهفاسم یلیخ ر « هلا 3

 « بک یفیدلوا قوچ یهراج هایم ۰ رویدیا"
 .ردقوچ كب هدیرلقلفاتبو لوک یتمی یسهدک ار هایم _
 دارت شم هلب راف رط را كنو ةيسور یساوه"

 هدن- هلئام یر زیک قیطلاب هدلاعت زکاا « بولوا "

 هرارلانازبم نیزاي .ردنوئوص اهد یرارب نانلو
 رفصل تحت نیشیف «هدلاح ینیدقیچ ردق ههجرد ۳

 نام راو هلکروس كپ شيق .رنیا ردق هبهکرد ۵
 كد هنس رخاوا كیام هفد قوح « بولوا مودعم

 تعارز یفورت عبنم یجرب كتکلع . رافب راق
 دعاسم تپ اکو یاوهو قار وط ۰ هدلاح یفیدلوا
 ك یخد ی وصا و تاوداو تالا ‹ یک یغیدملوا

 .ردعور می. ۳ ۲ هدزو قج١ گكنسیضارا . ردناصقت

 هنب «هرآ ؛فالوب «رادواچ :ینالوصع همش
 . ردنرابع ندهرئاسو نتک |

 ی-هدایز ند ال كتلایا . زا تافک هب هبل

 ماچ یراجثا هعلشاب « پولوا روتسم هلرلنامروا "
 «هدهسیا قوج یراراچ .ردنرابع ندهشیم یلزجو
 ۲۲۰۰۰۰ یسهیلها تاناویح ۰ ردلکد یا قوا

Te Eریغیص  » .< O0fنوف  » 

 ۸۰ ۰۰۰. ردنرابع ندهراسو زوموط ۰ /

 « قیلاب هدرلاوکو رم ۰ ردراو یخد یافوت یرآ

 . ردفوچ كي یروسش و یاناوبح وا هدرلنامروا

 ؛تارکسم اذهعم «بولرا یرک زونه هیلحم عیانص
 هلرل شرااف هراس و هخوچ «موم «غاب «ونریپسا |

 یهشراف زوامم ی+۰۰ قرءلوا هناضکود

 یونس «بویلشیا هلع ۳۵۰۰۰ هدنراماو ؛ردراو

 هبعانص تالوصحم هدنتهف قنارف نویلم ۰

 « یک یغیدلوا اص هنئافس ریس یراپا . راقبج

 «هدهسرودبا قش قلا ید یطخ لو ریمد ییا

 تاح احا یسهربخذ

 ندنحارخا هرئاسو تاناوبح «هتسارک« نارطق :نتک#

 .ردنزات 8
(Mingrélie ( <كساتفاق دالب  

 *4ل لس ناتو ه دنتهح برغ ۱ 1

 را هدعلح اتش زیکد هرف قرهلوا هدش وج كنلابح

 | «تارکسم رکا «بولوا یرک ےب ن الا ات |

 ل ی م

 (نویر) هل رک:ا تاهروک ذم «هلسلس «بولوا هطخ
 لکشلاتثم هدنسهرآ زیکد هرقو یسارحم كنغامرا

 e یر طس ًهةحاسم .ردنرابع ندر رب

 هادتلایا ییاطوق هدلاح یکیدعش .ردهرتمولیک مبرم

 ندنعقر كننظفام هملق موضع هلیساضق ىكيأ
 « بولوا ىدڪ ۵

 هلرلءزابآ ؛هدرلسیا ترابع ندنسهبعش رب كرلبحرک
 نانو هطخ و . راردطولخ یخد هلرلتیسنم راسو

 .ردرب یراکدتبا همت (هدیلوق) كننویفارفج میدق
 Mino, Minho) ) وینیم دوخاب
 كنسهربزج همش زیکتروبو هبنایسآ

 هاف هک« ردقامرا هدنسهشوک رغ لا

 هرتمولیک ۲۰ تن ( وغول) هدنسهطخ ( هقیلج تعي )
 «هلئاعمن ندنغاط (اریمهد اریس ) هدنسبقرش لاعش

 تیابنو هییرغ بونج هدمب « هبیبرغ لامش ادتبا
 رب تنمو مساو « كرهدیا نیرج یرغواع هونج
 ندقدل آ راهرد ماطر, ندنیفرط «هلبا اقسا ی یداو

 «هخلوا لصاو هندودح تلا ( هسنروا) «هرکص
 نالوا كوب اهد ندنسیدن؟و نلک ندقرش ندلوص

 یرغوط هیلونج برغ «كرهشلرب هرې ( لیس )
 « رورلا دم ندنجما ی.هصن (وراف ) و ؛ رود

 یغاشا نداروا «بولوا لصاو هندو دح زیکترو

 ° « هلبا دیدح یندودح زیک:رو هللا هیناپسا
 هبی-الطا طبع رحم هدیلاعش ضرع ۱ ۲۳

 ندنعبنم ك( لیس)و ۲۷۵ یسارجم . رولیکود
 یسهضوح «بولوا هدنفان وزوا هرتمولنک ۳۲۲ هآ رابتعا

 ۴۳۱۳ ارع دهد هرتمولیک عبرع ۱۷ ۰۰۱

 . ردلاص هننافسریس یک هرتمولک ۲۱ ییغاشآ زکآاب

 هنکیرحت رلنیکأام یلبخ رو هنیقس یفارا ییوص
 . رواراب

 یبلاها ِ ردترارع

 هلرکد مانو ( 11100 ) وینیم دوخاب )
 (Entre Douro ونیم ها ورود رتنا أ و

(e Minhoكزىكتروب « ونیمو ورود تیام » نعي  

 كغامرا کیا روکذم هدنسیرف لاعش یاہتنم

 ااا ES «بولوا هطخ رب را ىرلار جم

 بونج «( ستنوم سوا سارت) ًاقرش «هلیدودح
 یدالطآ طبح رحم یخد ًابرغ «هبراهطخ (هریب)
 ملص AAA یسهبب هام . رددودح هلبا

YA 



 ن ی م

 هرات وگنسسم هلا لاها ۰

 هویمو موزوا «هربخ ذ « بولوا یینارا

 یزکم ۰ ردراو یرامرم لزرکو یلالوصحم

 ولرو هدننایسقن یکی دم .یدبا یربش ( ونروب )

 .ردوسقنم هتلایا چو هلبرلعسا ورتساقود هایوو هغارب

 «بواوا هرتموایک
 اسم

  ۱ IE«قرونم دوخاب ) ۱۱۱۵۵۲۵۵

 كب هقروبام ؛بولوا یہیمنکا كسربازج راقلاب گن هين
  ۰یطخ یلامش ضرع

 یخد یطخ قرش لوط ۲۳و ندنس هتروا كل هطآ

 یسرغ لحاس . ر نددتسوا یسیقرش لحاس
 ردهد هفاسم كلەرتەولک ۷ ندنلحام هقروام .

 « بولوا هرتم واک ملم ۷۸۰ یبهیطس

 .ردهرتمولیک ۲۸ یا هدنر شدن كاو ٥٩ یو

 هب هرتم ۳۵۰

 .ردعقاو هنس امش قرش

 ا

 قجنآ «بولوا قالی و زود یسیضارا
 هلتدش هلهجوو .ردراو یر هن شم ریاسکو ردق

 یرلغاط یجهلوا لئثاح هنیراراک زور لامش نسا
 هدایز یاوه یلدش داراکزور و « ندننیدلوا

 كرلج افآ و هنسهعشبتب فال وسخ قوج رب قرهدوئوص
 هاا زا یبهراج هایم .رولوا منام هنسموم

 یرهراغم برف رالوط هللا وص و یرررغاب

 ییاثثث كنسیضارا «بولوا تبنم یغاریوط .ردقوچ

 یتالوصح هیعاشاب . . ردعور لص

 ترابع ندنعاونا كراهزمسو هویمو موز وا « هاتب

 «لاقترو هدنرهرد ظوفم ندراکزور « بولوا

 «هدهسرویشبت یخد یرلج افآ امرخ زوم «نوهل

 «( نوهام) هدنسیقرش لحاس .نرو هویم امرخ
 ج تلا لحاس «(هلدادوچر هدنسیرغ لاک
 .ردراو یغد یرلناعل «بونلو یرلهبصق (لنروق)

 یواح یکخوک ابو هلق رربو ینب هبصق ییا رب رکید
 - هلراتو كلتفح .ردقوب یرلب وک «بولوا ی راکاتفح

 كراراو د و «بولوا طاع هلراراو د شاط یر

 لها ۰ روردشانیکرچ ینس هيمو *هرظنم یلرتک
 ؛ندنراه دنا اما هدر چ وب هب 4۹۰ السا
 هلرلمسا یبرع یراکاتفچ نوشب نام نوک الاح
 ندنسادتبا یدالیم نرق یجزکس ؛نوا .ردایسم ]

 « هلن ون هدنلا كرازلکنا ید هنس زو ًارابتما |

 یهطآو «روب یدک ۲ ینکلام زیلک:ا ینهیصق نارهام

 ؛هبرآ «یاد4ش :

۰2۳۰ 

 | .ایسا ( nora هل وتاسا و

 ن ی م

 .زدشلاف ندرزلک:ا قیرط رز ندا قش الوط |

 هلال (نالانق) ؛بولوا یدک ۲۱۷۳ «یسیلاها |
 0 .ودرلمدآ زاوننامهو لسو« هاب « لاقشیااچ كب “م کم

 ۱ .وا هدیندن یمیانص و تراجت یلهنلوا كرت هانایسا
 او هرازح یسیلاها « بول

 . راردهدنتب رویم قمارآ

Mir 03 (| 3رادمکحر مدق كدب نک )  

GEهب هی ریط اسا «بولوا وا نون مضاوو  

 ندایسآ . یدبا یلغوا تباوروآ هل یرتشم ا

 یلغوا رب هدنمسا ( سویجوردنآ ) .یدیشلک هدیرک
iین هطخ هقنآ «هلغغل وا لتف ندنفرط  

 ی (سویجا) نانلوب یرارادمکح
 رابجا هنسیکرو زق یدو یلناقیاد یدب هنس ره
 ر بیرغ یرلکدید (سورواطونیم) یرانوبو ؛ شا
 شوشمیرللو بهرام م مان (لادد) . شعارات | هروناج
 بادرکر, ضرالاتح لکشم كب یجورخو لوخد
 هاروا ی( سورواطونیم ) ررگکذم قرر داب

 موق «نوجما قمامثی> هنادیم یرسو ؛شمابق
 . یدیشعا فالتا ى( راها ) یلغوا هللا لادد

 یرادمکح کیا كدیرک هدمسا و نیخروم ضعب

 رعکیاو ۱۵۰ ۰دالیلالبق كنسيجتر و «ینفیدلوا

 یرلشیا وو « قکیدروع مکح هدن رم رات ۰

 لاک بوک .ردرلشنا مازتلا ینفیدلوا یسیمکیا نایاب
 ۰ شعا شفل وا بصن 2 یخد نارا ندنعل ادع

 « بویلوا یدوجو و ىلصا كلوب نیققم ضمب

 ی( سلع) ي( ام )و (دنام) كنم
 سفت رب ترایع ندنیس تل ادع و نباوق یا دا

 لاصم ر ذوخأم نددنه كرل هاکح ونو « موهوم

 . ردرلشعا مازتلا نفیدلوا

 شيا كرهدیک هباناپس

 «بودیا ترافو بو

Minor ( ۲ ) ریطاسا 

 دنرک «دروک هبهیناتوب ۱ سور واطونیم

 یس هجوز كس ونیم یراد یوناق عضاو

 یداب دلوتم ندنطالتخا هلبا افوب رب تب ( هافیساب )
 سونیم «بولوا روئارب بیرغ افو یرایو ناسنا
 هدنعسا (تسال ) یفیدرب دنا صوصخم ندنفرط

 . ریل هننآ ؛شمرینلسب هلبنا ناسنا «هلبا عضو هیادرکرب

 . یدیو ییناقیاد یدب نوجا رواج وب هنس رب
 هدنمسا ( سویس ) ؛ندنراقلوا روبجم هکمرو زق



 تعحار « هثرولام 2] ەق

(Myos Hormos ) ۱ 

 را رح ر 3
 . ردى ا كس هبصق ریصق 8 ۳

(Myonte ( 1هوي كريغص یاسآ  
 یی (ردنایم) هدنسهلحاس هطخ

 هع ی م

 9 هد رق یصنمو هدنرزوا یره سردنم كوس

 بارخ ندشامز نوارتسا ا١ « بولوا میدق رهگ

 .رددوجوم یرلهارو .یدیشلوا

 تعجارص هثسهدام < بم دعسا 9 ]

 [.هللروب | ى

 رایلاوک«بولوا ندنسارعش ناتسدنه ۱ 3

 ندنلاجر یرارادماح یهدو ندنرهش
 :ردکنوا تب وش . یدیا

 مها "لعش نانز قریو موریم نم
 مهار رس زا دیوش رود ناسفنمه یا

 ( کوص كملا فرح )



 ل

 ( لا فلالا لصف  نونلا باب)

 | نابیش ىن ةنبا
 هب ب وما كولم .یدیا بهذملا یلارصن و یودب «بولوا

 چم یفالخاو یلاورمن كلملادبم «بولوا بوسم

 یحادم قوح هدنقح دلو صوص ا يلم . ردشعا

 ندنسهروبشم *هدیصق رب تب ییا وش ۰ ردراو
 هدننیب رلیثغم «هلکفل هتسب ندنف رط لماک وا «بولوا

 : ردشلو ترش

 اهلعا نم و سأكلا حدما
 شطعلاب انولتق ًاموق وجهاو

 رک اب مسیر سالا اعنا
 شعت مانع باغ ام اذ اف

 سیق نب ناسح ي )| یدما ةغبان

 | ( قراجلا نب هتلادبم )
 | ندبرع ءارعش ریهاشم

 ندارعش ریهاشم (هتلادبص نب

 ؛شعثب همالساو هتیلهاج مایا «بولوا ندهباصو

 مالسالا لبق .ردشطوس راع ا هدزود یا رهو

 .یدردبا بانتجا ندنامرم ضعبو «منانبا هتیادحو
 یانثا یترامشا ضعب یفیدلوا شلیوس تفو وا قح
 رب دقت ۰ هلغم وقوا هدیوسش بانج روضح هدنسادتهآ

 تدعحا» «بولوا رهظم هب یهانتلاسر نیح و

 نام ترضح . یدیشلروم « كااف هللا شش ال

 « هلخمالوا نونع ندهراح لاوحا هدننامز (هضر)

 «كرهدیا عادو هنمرک | نیطبسو «ملاراشم ترشح

 ؛ شماکچ هنسهیق
 ندینابیذ ةغبال . یدیا شفلو هدبوضت م "بانج
 تافو هرکص ندنسیدنک «هدلاح ینیدلوا نسم اهد

 ؛شلوا لصاو هنبرلشاب ۱۸ ۰هروک هتباور «بودیا
 «بوشیت هنتفالخنامز كن (امهضر) رب زن هتادبعو
 .یدیا شغل وا باج ههمرکم ۀکم ندنفرراهلاراشم

 تیعم هدنسهبرام نيفص هدعبو

 زاو قدکطوس رمش ردف هئس زوعوا مالسالا دعب

 | ( ةفبات ) « ندنفیدالشاب هك وس و

 یفاجاهم هلبا (هیلیخالا یلبل) .یدشفلوا بیقلت هلیبقل
 , قیا رب وش .بولوا هناداتسا كپ یرامشا .ردراو
 «بولوا ندنراعشا ینیدلوا شلوس هدنیلهاج تب
 :ردشلوا رهظم هب یون بانج رب دقت

 ارهظم ثاذ قوف ىغبنل ااو
 اددکی نا هوفص یمح رداوب
 اردصا يالا دروا ام اذا ملح

 اندودجو اندج ءایملا انغلب

 هل نکي ۶ اذا لح ف ريخ الو

 هل نکی مل اذا لهج یف ريخ الو

 .امشا یکیدلبوس هدتیلهاج نامز یغد تیب وش
 :ردرومشم «بولوا لدنر

 هل كيرش ال هلدجلا
 الظ هسفنف اهلقی مل نم

N Eد ةْاب (هواعم ن دایز  rندتیلهاج ءارمش مظاما 9  
 « یدیا بوسنم هیارعت لادهربح كولم « بولوا

 ۱ هلکن و ه دعن .ردشلتوس را هح دم قوحر هدنتحو

 . یدیشغا باستا هناسغ ى یهدماش «بوشپ زوم

 هبق رب ندنابتخس صوصخ هنسیدنک هدظاکع قوس

 تا نب ا قح . یدراردیا مدق یرارمش

 هنیر دقت كل هجر بحاص ینراعشا ید یرلت رفح
 هلادیعو باطا نب رم ترضح .یدیشعا ضرع

 ًادانتسا هنیرتپ ضب تبیان (اممضر) سابلا ن
 . یراعشاناولد .ردراش؛د « برلارمشا » هنسی دنک

 عغروبرد هدنسپ دالبم خیرات ۱۸۲۹ «پولوا برص

 عبط هدسراپ رار -هلس هجرت هحرسنارف ندنف رط

 :ردوش قي روہثم كا .ردشفلوا

 ةيد كفنل كرتا ملف تفلخ
 بهذم ءرال هللا ءارو سیلو



 :رددبلقو ریظنت لباق ان قب 0 ۱

 کردم وه یذلا لیللاک كناف
 عسام كنع یأتنلا نا تلخ ناو

 ةنیتم لابح ف نج فیطاطخ
 عزاون كيلا ديا اپ دع

 دن داوا اتوم هلا سنون هدهبش رفا ۰

 هد € نادلبلا مجعم » یغنیدلوا ملقا رب لب

 ۱۹۰ تئورسو هدنتالو تور د اد
 1 WEN E ۱ سلبا

 هدعافترا كلهرتم ۱۷ ۵ قرهلوا هدنلامش هرتم

 هدیداو یهدنسهرآ كعزرغ لبج هللا ۳ لجو 8
 ۱۰.۰ زکااب «بولوا هبصقرب یزکس اول عقاو

 ما الماک یروصقو یدومو نابتسرخ یردق

 لزوئندجراخ «یسیااها ۱۱۰۰۰ «هرزوا قلوا

 یارب یکسا هلیسهفرش عماوج ددهتم«یسهرظنم
 هدنفاررطا«یسهراج هایم لوب «یسهرواخ یرماسررو _

 «یسهرشم راجشا هلبراقلنادفو یراهجابو غاب لزوک |
 ۱۳ و یسهرصعم ماسیس ۲ «یسهناخشواص ۳۰

 نامز « بولوا رهشر, یکسا كب ردراو ینمرکد
 یفیدلوا دودعم ندنیطسلف هلیمسا ( مج“ ) هدعدق
 دار ماس « هرکصندنبب رخت ته رماس «هدلاج

 یولم فاوط هبنودک ام . یدیشلوا یزاح ۰

 ندیکب هلیمسا « رهشیکب » نعل ( سیل واثن ( ہدشامز ر

 ندنو یرضاح مسا « بوشلوا میسوو راسا |

 . ردفرم -

 اضق سلبا --

 ین اض «نیماج ا « بولوا یساضق زا + 3

 هروس یخد ۳ رد «هلراضف نینج "هل ریش « بعص

 یهعرزمو هرق ۲۵ اضق . رددودحم هیت الو ۱
 هک «ردنوکسم هلبا یلاها ۳:۱۱ بولوا یواح
 یدوهو نابتسرخ ی ۱۰۹ رکا ندرلنوت
 نیال «مور ران ایتسرخ . ردلسم "الماک یروصقو

 ناسلیاها مومص . ردوقنم هنبراپهذم ناتسنورو
 یغاربوطو یلهضراع ییضارا . ردماکتم هلبایبرع |

 «نوتز هلش « تاج «دوخم ؛ماسيس «نایرو «هبرآ «یادف : نتالوصح هوحلشاب ؛بولوا تنه

 یسهیلهاتاناویح . ردنرابع ندرلهویم رتاسوموزوا

LTE ۲3  

E۶0۳۳ فن  

 - راقیچ لاب یلبخ «بولوا هو یرلنافوف یرآ ۰

 ۱ كاس نالوا یانمه یس

 ٤ و دیک ندا هود « ریغیوص «نوق ۰

 ب | ن

 بتکم 4۵ و دجصمو عماج ۳۷ هداضف لخاد
 ۰ رددوحوم هسردمو

 بکر" یتیالو تورب . یغاعس ۱ سلبان
 داو یر, كغاعس شب ندیا

 هبروساقرش « هلغ اخس K6 ا وا یسونج

 برف ۰ هلیفلفرصتم لقتسم سدق ًابونج «هلیتبالو
 یس همف رش دو دح ۰ رددود و طاح 1 قآ ید

 رهتیقاطر, كنسهراج هایم «بورآ یره همررش
 . رولوا بصنم هزکد ید یشاطرو هروک ذم

 مذ «لاببع «عوبلج «بولوا یلهضراع ییضارا

 . ردراو یرلیداو هلبرهووا لزوکو لابج یک
 «عودلا «یماع «قولاج «هعاقلا : یرامنا هیحلشاب
 كن رلغاط .ردهرگماو هضي رعلا «هتخاسلا «هيشنملا

 ریغو هرشهراعتا راسو هلب رلج افا نوتز یرژکا

 *یضارا.ردروتسم هلنامور نم یرلهوواو هللا هرثم
 ۲۷ ٦٦۰٥ یادش

 ٩۰۰ « یراد یئود ۱۰ ۱۵ ۰ هرآ یعود

 ۵۹۰ «ماسبس یعود ۵6۳۱۰ «قاچرو ١

 یعود ۰ ۰۰۰ «هلقش یعود 01°

 ۱۲۱ 14۷ «یسهلرات قوماپ «نوتوت
 ه۰۰«ارجنا یئود ۱۸۷۲۹ ؛قلنوتبز یعود

 یس هجا هزبسو هویم یئود ۵ «غاب ود

 4۰۰ « ىس ەغاب لاقتروو نويل یکود ۳۷

 - ردامم هدیئود ۱4۰۹ و نامروا یعود

 ۱ ۳۰۰ ۰۰۰ یونسلوصحم نوش ز نالوایمهم كا
 لیخ هدنرهش سنبال ندنو «بولوا هدنرهدار هیق

 .رونلوا جارخا هراراوجواو «لامعا نوناص رادقم
 تاناویح . راقبچ یخد لاب ردق هبق ۰۰

 قاجس « بولوا یک ينج یلترثک كا كنسهلما
 ۱۲ ۷۲ ىح ناو ۵۵ ۷۰۸ هدنلخاد

 یئود) ۸ ۵ ۲ ۰ ندنس 4ع ور لص

 «دوخت ی ود

 یگود ۵ ۰

 «نوق ۰

 هود ۰ ۶ کرم ۲۳۰۰ :رنص ۰

 «نونچ « سلب ان . روینلو ریکس ٥٠۲و
 هبیحا ۱ واضق 4 هلرلعا بعص ین «نیعاج

 . ردیواح ییهعرنمو هرق ۲۱۱ «بولوا

 کرم رکاب « بولوا یک ۱۲۰۷۲۰ ینیلام
 یرادقم برق هیخک ۲۰۰۰ نانلو هدنساضق

 . ردلسم "الماک یرو-صقو یدوهو نایتسرخ
 - ردملكتم هللا ىبرع ناسا یبیلاها موم ایلع

 : قاس



 ب | ن
 کم ۱۲ ۵ 4 دعو عماج ۷۹ هداول لاد

 .رددوجوم رتسانمو اسیلک ۱۰ و هسردمو

Jl ( Nabopolassar ( YE 

arr E 
 هجرایلپوروآ الق ندنرلځروم میدق نانو هنیردب

 ند 1۲۲ دالیملا لبق .ردفرح مسا نایرو 1۰۵

 | قمی هدم . ردشمروس مکح هنس ۱۷ كدهنخمرات

 هلا AEE یرادمکح قام و نام رذآ

 هنکل ام بهرو آ و ؛ب رخو طبض یبهونین قافتالاب
 .یدشع | نیا یقالود لبا یعکیا ءا قالا

 یکه دنرزوا تارف ( واش) ندنسهنعارف رصم

 .یدشقا طبض ندنسیدنک یب (هیسقرق)
 ندنرارادمکح لباب (Nabonassar) ا

 ندنخشرات ۷ ٤۷ دالیم البق براون
 لات راو ؛شمروس مکح كد هنخشرات ۷۳۶

 .ردشلو ترهش هلخشرات ندیا ادب ندندومقهتموکح

 اوپس «بوایناللوق یغد ندنفرط سویلطب غیراتو
 . ردشلو ترهث هلکد رصنتم خرات

 ندهینانع ءارعش مظاما ( - بسا یان
 ناخ دم ناطاس ۰ ردیا هفروا «بولوا) ۰

 یرابرهش بحاصم «بولک هلونناتسا هدنرود عیار
 هیلاراشم . یدیشاوا یتاک ناود تناشاي ینطصم

 یاغبا ًامفرم«قرهنلوا مازعا هزاجخبناج ندنفرط
 تدمر و ؛ شلوا ی. دن هدنندوع ا ندح

 | بح اشاپ دم یجهطلاب .یدبا شملکچ هبلح هرکص
 «بولوا هجوتم هلیسهدایز هنسیدنک «نکیا یسیلاو
 ¢ هدنکبداک هلوبناتسا ۰ هلبصأ هترادص ماقم ا

 .یدیاشقا بصن یجهبسامشاب «بوریتکهدنربارب
 « نکیآ هدعزن تلاح . ردشعا تافو هد 6

 کیدلیوس نسی رات *لج « دمآ روضحم یان »
 بورض «بولوا سیلسو نيتم یراهشا . ردیوص

 ۰ ردراو یرلعارصم قوجرب | لاتما
 « « یان شک ٤ح » « یرامشا ناود برص

 هلبرلناونع « همانانغ» « « دانا ريخ » ۰6 هریخ »

 یناتک رب هلیناونع « نیمرملاةنحت هو یرهموظنم
 لج تبوش . ردراو لیذ هب « ییورس » و
 : ردندن رامشا

 ردهیانعم رپ ظفل ره هدرهد تاشنم
 زوینومضمرب هزات كنوک ی اشلا وب هدزب

 لوا دارم

 ا ارا ردا ] يلچ ا

4oپ ۳  

 تيوش . ردشغا تافو هد ۱۱ ۵ ؛نکیآ لوخشم"

 : ردکن وا

 7 نی مدلوا تبغد ېب لاک نکیا لصو میدن
 نب مدلوا تقرف یالتبم ندرظن مدلوا دیعب

 ناهنصا «بولوا ندنسارمش نارا ۱ یا
 نادنسهبصق ( نیا ) ندننافاضم

 ۰ یدردیا میت یی رامشا كن دمس ج . یدیا

 : ردکنوا علطهوش

 دیدن رت مشچ ریغ مہشچوت مشچ یہ هک یا
 دیدن رت وکین وت مشچ زا یمشچ یمشچ چه

 رب هدسیونج یاضمآ (۸۷۸۲۵) ۱ یا
 هدنتموکح رودآوقا هک« ردرهن ۱ 9

 هبیلونج قرش « هلناسبن ندنلابج *لساس (دنآ )
 ؛رریک هنتموکح ( ور, ) «كرهدبا نایرج ییفوط
 ۱۳۰۰ یسارحم . رولیکود هنفامرا ( نوزامآ ) و

 یل | یعف یغاسشآ « بولوا هدنلنوزوا هرتمولبک

 " رودآ وفا . ردلاص هی ریس دكرارواو قفوا زود

 ْ ردیرپ كوب كا كنتموكح

 ) Napoli هجنالاتاو Naples ( ۱ لوا

 «بولوایرهش كویب كا كابلابا ] تپ
 . یدبا قاب كلود ني.تیلصس ايو یونان ینلم

 ۱۸ ۸كنامور «بولوا یزکر تلایا هدلاح یبدعش

 ثنناکرب ( ووزو ) و هدنسبقرث بونج هرتمولیک
 لاعش ضرع ۰۳۰۱۳ ۰۳ قرهلوا هدنبرق یکتا
 . رب جاو هدبفرش لوط ۱۱۳۵۲۳۰۳ هلا

 روش رد لزوکو كور ۰ ردعقاو هدشجا دازفروک |

 ا ارس چاق رب « یسلاها ۰۳۱۷۰ « بولوا

 كوپ «یرلاسیلک ماسهو مسج ددعتم «یرل یثابو
 «یسورتایترب مساو«یسهزوم یواح یرانآ لزوکو
 لکم یب نادر اش هداز ند ۰

 «قیسوم « هرات نف «هسدنه «هسرح «ینونفلاراد

 هزاسو هسیفن عيانص «4قبتع رات ۲ نف «میانص

 هئادتاو هبدشرو هیدادعا ددمتء هلیس هیلاع باکم

 « یسهاخدصر یا « یسهحناب تانا «یرابتکم

 و ٤یا هلم تامج ددعتم «یسایمداقا جاقرب
 رهن « یهناضتک < E هلِيالوا صوصخ

 . هناب رب ندناب ریو نانید یسهراغم كوك هدنجراخ
 انوا یمیبط نایهل بک هدتعاس مراب هللا هارآ
 . تكنناکرب ( ووزو ) «یسهرافمر رومشم هدننروص
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 ندمشمب رکیدوگانیرهش ( ېموب ) سا هدنک
 ردق هنسهش تباکرب روک ذم «یر هارخ تاهعدق

 یساوه مالغاص و فيطل كي « لوریمد رات 1 ٩

 ی لزوک«ینایا مالغاص «یسهرظنم ارف
 «هلدروق « هفیطق هلبا هشقا كم ۳ یراوربمد ددعتم

 قرلوایدیلقت هقیتعرانآ «نیچ «تاجوسنم قومی
 هزاسو هرهشو هنرقم « 1 لومعم ندناریوط
 هدهعدقٌةنمزا .ردراوینراجت كاشیا كیویراهقرباف
 نوکسم هلرارجاهم نانو یبونج یایلاتا نوت
 یرارجامم زوسیفآ ید رهشو «يک یغیدلوا
 هلم انعم < رەش « قرهنل وا سیسآت ندنفررط

 نداسیعدالیم هدعبو ؛شغلوا هیت ( سیلواث )
 . ىدا شب ا لوا هنس ۷

 ندنتهج یبرغ e لام «بولوا ترابع

 بونج «(هروررتلواوتابیجنرپ) فرش « (روبالیدارت )
 رثاس«هلرلتلایا ( هروب رتیچوناپیچت رپ ) ندنفرط قرش
 E ردطاع هازکد یخد ندرلفرط

 یلاها ٠۰۰۱۲٤٠١ «بولوا هرتموایک مب مس
 «بولوا مسقنم هاضت ترد تالاا . زدی کد هلا

 تفاطلبولوا عقاوهدزفروک ۰ ردیواح یهبحا 1۸ |

 هدیجورپ «هبکسیا هننوتنو نالوا روهشم هلرلاوه |
 . ردقملم هتلایاو یخد یر هطآ هدیسی و ۱

 تراپاتو هلعساو (Napoléon) ۱ ناو ات

 هسنارف بوسنم هتنادناخ #

 . ردشلک یه ۳ ندر

 .بولوا فورس هغد ( رس )و
 هقسروق هدنځ رات ۱۷٣۹ .ردسسؤم هنادناحو "

 نکا لیصا « بوفوط هدنرهش وچاآ كنسهررزج

 ییدلدا یلغوا یبنکیا كمدآ رب لایملاریتکو ریقف
 هد٩۱۷۷۹ هلبتلالدو هاج كننادناموق عقوم «هدلاح 1

 هییرح سراپ ندارواو «شمریک هنبتکم ( هایرپ )
 یجوط ندبتکم هد۱۷۸۵ ۰ یدیا شک هنبتکم

 رومأم هبهتیسروق « بوقیج هلیس هنر یسینامزالم _
 نالوا كلام «هقیسروق هد ۲ . یدیشلوا

 درط ندنف رط ( یاب ) نانلو قفتم كرازياکناو

 هل را هريش مهو هدهياسراموهد هسي تقورب «قرهنلوا

 هد۱۷۹۳و ؛شماشاب هدنرورضرپ هداهلاقوف ربارب

 «قرهنلآ هیهبرکسع تمدخ هلیسهبنر قایشابزو

foto ۵ 
 یرادفرط هتفنم تاموکح ندنفرط وئراق لارنج

 وب « هلفلوا رومآم هبهبرت یرایاهیاسرام نانلوب
 بتارص علعق هدنفوزآ «ندننیدلوا قفوم هدتمدخ

 نانلو هدا را زماکنا هنسوا هنب «كر هديا

 ٩ شفأوب یتواعم اولریم هدنسهرصاحم (  نولوت )
 ینسهبنر قلاولریم «هلفلوا قفوم هنطبض كب هعلقربو
 ۳ لوح هالاتبا هد ۱۷۹ ۰ یدبا شعازق

 نکیآ شغل وا بصل هنغلن ادناموق یجوط تنودرا

 و « هلینظ یلوا یبسانم هلبا ییسبور ًاقاعتم

 هدنرورضو؛شلراقبج هفجا «قرهنلوا بج ەس رایو

 ناخ ماس ن اطلس ؛نوجا كاب ہک ‹«ندنغ دنلوب

 ملت تن ماظن رک اسع یرلقدلوا هدکغا بیترت كئاا"

 هنس هب رگسه ت تمدخ كلل هرن امد بلع تل و د «هدننعغ یتیسنو

 هتمدخر هدننراظن هس رخ «نکیا هرزوا كمرک

 . یدیا ES او ندنیشنو « « هلغغلوا بصل

 « «اکءا روهظ یلاموقو ۱۷۹۰ هدسراپ هدهرصوا

 هشیاسا «.داصا«بولوا رومأم هنلکنت كشاشتغا باب را
 هنغانادناموق زکر هلیسهنر قیرف «هلفلوا قفوم

 هتییولذم هدایلاتا هرکص هنسر «قرهللوا بصن

 زسنارف نالوا ج ندماظتنالاح هلغلوا راجود

 هدنفرظهنسرب «قرهنلوا بصن هنفلن ادناموق یسودرا
 «هرزواقلوا تایرتسوآ یدردوفیهتنومأاس یرب
 «كرهدیابولغم یلودراشب لوس ندنسودرا یدنک

 هناتسوط « هندوم «همراپ «ییایاب «یناارق هبندراس

 هنبلط لص ینیروطاریعا ابنالآ تیاچو یراهقود
 هلبرا رب نانلو هدنلاكياب رتسوآ كکدلفو ؛ شا روبجم

 شهریدنازق هب هسا ارف یرارب یکه دنب رف كنار ج نر

 تموکحرب « قرءهربآ ندایرتسوآ ییراتهج نالیمو
 یمهیع تایقفو«و . یدیشعا غارفا هنر وص

 تیها «هلغلوا بجوم یاعهو هح رت موم هدنقح

 ههو كتنیع نانلو هدنشاب شيا هلیما « هرادا

 «نوجما دیعت ندسراپ ییسیدنک «ندنفیدلوا بجوم
 فا ودرب قج هنلو هدتکرح یضررعت یثراقه هرتلکز ا

 “یس دذ :ک «هدهسراشقسیا كا بصل هنغانادناموق

 ر هفغل و هدناک رح هاب دوم یثراق هرزملکنا

 یلدا دا دل رصم ۰ هرزوا قلوا هک دانتسا

 ۰ یدرلدغا لوبق یتفیاکت رود ناه « هک غا فیلک:

 هدهار ئانا .بودا تعزع هرصم هد ۸

 جافرب « بو دبآ لوخدهرصمو ؛ شا طبض ی هعاام



 تست

 پ ا ن
 « الیتسا یبهیرصم ٌةطخ نوتب هرکص زدهبراح
 . یدیشغا ساب هک تابع ماطر هدهرهاقو

 «بودیا عمط هنطبض ید كنتهح ماش هد ۹

 « هدهساا شمرک هلا ی هفایو 1۷1 شب رعلا ةملق

 با )0
 ؛ شا تدوع هردم ؛هلذلوا التیم یخد هابوو

 تی ولذم كنب کیف نسنارف یهدابلاتبا هدهرص واو

 « تدوع ههسنارف نام < هللا ربخ ینااح وسو

 تثیه .یدیشغا لوخد هسراپ«نرزسکماکب هنتنارقو
 خوفت هدنرظن قلخ «بوشود ههقرفنو قاغا هرادا

 هچ و كمومع هدنتح نوبل وانو «شم ال اق یرابتعاو

 «ندندیدلوا شا دیازت هگدنکی داقعاو نظ نسحو

 تنایسول یردارب نانلو یر یسلج رزویشب
 هدنسدنات نرفت ۱۷۹۹ «هلیعدراپ كنسابحا او

 تسایر هلتدم هنس نواو هلناونع سولسنوق یجګرب

 . یدشفلوا میلست هن رادتقا دب روما

 را ایلاتیا ناه < هحاک هنشاب شيا هلوح و و

 اهدو ینسهروپشم هبراحم (وننرام) هلتعنع هنسود

 نیر ید یرلن دناموق «يک یفیدنازق هبراع جاقرب
 ۱۸۰۱ «هلفلوا لگا هتدبلاق هدفرط ره و هدنتهح

 فرص «كرهدیا هلاصم هلبا هرتلکزا هد ۱۸۰۲ و
 ندف رطرو ؛ شمالشاب هنعا وا هلا هلخاد روما

 ۱ 2 نروض مکح هدنرلتدهح ضعب تكي ەسنارف

 یا رابتکم ید ندف رطر «ریار هلغمریدصاپ

 هب یساسا تاحالص ا یک هراس و یمضو نیناوو

GEوب اتم .یدنا ن شا  \A°۲تای و  

 ینغلس ولسن وق هلبط رش تایح دیق
 «بودیا نالعا ینغلروطاربعا هد ۱۸۰ ۰ هرکص
 موش یدک < « كرهدیک هسراپ ی ید باب

 یغیدلوا شعا کت هدنتهح نالب» .

 ایلاتیا هدنالیم «هللا لیوحم هغللارق یغد یتروهج
 ۱۸۰۳ قجآ.یدشعا جوتت یخد هلناونع یلارق
 « یک ییدتیا تامصاخم دیدج کا هدنخرات

 فی هسن ارف ید یرلتلود نوتیلجسو هبسور ؛ایرتسوا
 هب ه رتلکذ | نویل وات .یدرلشمالشاب هغوي هدنماع

 قفتم فنهنایسا هللا هسنارف «نکیا هدنشیشن زواجم
 (نوسلن) یلاریمآ زالکنا هد ( راغلافار") كن رلاغود

 ندکدتا قیدصا

 یدشعا

 | ندزواجت ارحم «هلفلآ ربخ قفیدلوا بولفم ندنفرط
 ۳ « هدهسلا شلوا روب کا رظا فرص

 نخ رز AK یا aa کا
 بان ۳

 را ( هد ۱۸۰۰ «بودبا ماود ینایقفوم

 رکا سم تل هبسور هلا !تسوآ هدنس هروهشم ةراح

 .دقع هنرزوا كوب و ؛شعا بولغم ًایلک ینسهقفتم

 هنغلارق ایلیا هلیسهدهامم ( غروبسرپ ) ییدنبا
 ما ها غربثرو ؛ېک یکیدیا قالا یکېدنو
 پوسنم هتیدنک «بوبوق هننروص قلارق لقتسم
 ندکاسنرب ۱۵ هدهبنالآو ؛شعا بصن رللارق
 «كرهدبالیکشت < یس هقفتم تاموکح نر » رب بک ص

 ۰ یدیشلآ هنسهئاد تسایرو هاج تحت یرلن و

 نکیدیثراق هنویل وان ی هیسورب هیسور هلا هرکنا

 ههسنارف و هنلکشت یهدجم تاموکح هینالآ رب

 نویلومان «هدهسراشا عانفاو قیوشت هب رح یثراق
 قوش رکسع هناتسهاو هسالآ هد ۱۸۰۷ و ۰

 ید قافتا یکی و هل رفظم ینیدنازق «هلک۶ا |

 ندهیسورپ هلیسهدهاعم ( تیلبن ) «قرقارپ زسهرع
 «لیکشتلاب»ینال رق هیلافتسو «هلبا عزن رار قوچرب
 هیووسراو و «شفلوا نییعت لارق نویلوا مورژ
 ندهیسور یخد ناتسها «هلبایکشت كنغل هقود كوب

 هللا ردنا سکا آ یروطاریعا هیسور .یدیشلرآ

 هب هسنارف یخد هدهامم رز یزک یکیدتبا دقع

 ققح كا طض یهدنالنیف ههیسورو یبهنایسا

 نوت هقشب ندهرتلکنا هلبا هسامع كلام «بوریو

 یکیآ تباپوروآ

 نوتب یراق هبهرتلکاا .یدرو دا عضو یساسا

 ققار مورحم ندنراجت «بوبایق ین رلهلکسا اپوروا

 در هفخ ؟هدهامم و یخد بشن

 ۰ 9 5 توس : رو «طبض یب هن اقسوط نويل وان ًاقاعتم

 وات امدقم .یدشعا قا اه هسن ارف ین هک یسافو

 یسهعساقم هدنسهرآ تلود

 مورژ) یردارپ یدنک هنغللارق «قیرفتلاب ندهبلجس
 هعفد و «هدلاح ینیدلوا شا بصن ی (نویلوا

 كا هسرت یرلیلز مک" »رود نالوا قفتم تي هرتلک زا

 « هلخعازف ینقح كج ندنجما هرنایسا « هرزوا

 ۱3 52 هامکش اهیسهدناموق ك (تاروم)
 - وا هلا لراش یجدرد یلارق هسایسا « بودا

 «گرهدیا رابجا هغارفو « بالج هب( هنواب ) ی رالغ

 «هدهسیا شا داعفا هنتخت انایسا یورژ موقرص

 هئره « هلک ا تم زاقم هارع. و ادیدش رالوسایسا

 پولغم هلتاعفد ؛بودیک یخ د تادذلاب نولوبا ردق

 تمواقم ندبا ماود هنس شب « هدهسیا شا



 :Ey ٣ پان

 فالا یلرکسف ٤٠ ۰ كويلو هل

 داخلا هنا یرلقلراوخنوخ وب هرتلکنا .یدراشقب 1
 هدوحو قاغا یش رب یشراق هنویل وات .كرهدیا ۰

 هد ایرتسوآ یتسایر كبو هک ید

fهدنملع اب وروآ نوش ادعام ندسور هلهج و  

 هد ۱ ٩ «بولکب لاغ هن نويل وان ؛هدلاح یغیدلوا

 یابرتسوآ هلت رفظم مارغآو ؛شعا طبض یهایو
 قوچ ندلصو 1 :یدمشلیا روب لص بط

 طبض یالاا ایلیا زکلا ۰ بوی هوا
 یزق تكننروطاربعا ایرتسوآ و ؛شعنا تعانق هلا _

 قوچ دارازسنارف «بودبا جوزت ېب (هزبول هرام)
 ههمام تبع «هلذلرآ ندنسهجوز یجنرب یراکدوس

 طبخ یکلاج ید تب . یدیا ی لا
 طف .یدیشلوا زوروفآ ندنف رط تو کچا #

 تموأقم هندي دش دلاماو ليم یه دنص وصخ كلاع

 یخد یرلتلود ناللو یفتمو رادف رط «بویمهدیآ

 بصن هینغالارق كنلف . یدزنکچ ندکغا رکلد
 «هرکص ندکدتنا لزع یبیبول یردارب ینیدلوا شا
 هذق وس E یراق هه سور نالوا قفتم ات ۱

 یفافتا كجوساو هياثع تلود هوا « بوشیقلاق
 بک ندرکسع 0۰۰۰۰ «نیزسکغا لاصعسا
 لخاد هبهیسور هد ۱۸۱۲ هللا ودرا رب زسلاثما

 و راسور و ؛شل لرل لا ردق هبهوتسوم «قرهلوا
 نویلوا « هلرلقا قارحا نکردیا كرت یرهش |

 هدنتلآ كراراق هدنسهتروا شيق هلیسودرا مسج 3

 - هتروا كنب رکسء سور ندیا موش ندفرط رهو

Eندقوتو-ض یدک 5 گكنیرکسع بولاق  

 (تلام) هدهرص وا . ید فلت و 31

 «هلففلوم هدنآاقلا شعب یراق هنسیدنک هدسراپ

 نام نوبلومان « ندنفیدلوا هدکمویب لئاوغ الخاد
 لئاوغ نوت هلتعرسرب هداعلاقراخ «هلتدوع ههسنارف

 هنماع یسیدن «هرکص ندکدتا فرطر, ی هاخاد

 ودرارب لمکم هنبیئراق هقاذتا یعتلآ ر نانلوا دقع
 چاقرببوچآ ینرفس هبنالآ هد ۱۸۱۳ «هلبا هثیه

 ابرتسوآ هیسور هعفدو ۰ هدهسیا شعازت هرام " ۱

 «هتشب ندف دلوا لخاد هقافتا کهدنپلع هیسورو -

 تاموکح هتاملا راسو غرعروو «هرواب « جوسا
 «هلفلوا نادرکور ندنسیدنک ید یسهرفنص "

 نسهبراحم ( غیسپیل ) هرکمندنترفظم (هدسرد ) ۰

EY پان 
 « شلوا رو هئدوع هبهسلارف « پودیا فا

 زواجتو مويه راشد هنفرطره كنهسنارفو
 ۔هداعملاقراخ*هوق نویلوان رار هلکنو . یدرلشملا
 ؛شعازق هبراع جاقرب «بودبا تمواقمهنسهلج هلیس

 هدنسهرا سرای هلیسیدنک نسودرا نعشدو
 سراپ «نکیآ هدننبشن كا ريسا «بور دشیقیص
 یراوبف هنسودرا نکند هرکص ندتمواقم نوک کیا

 ونانس «هدلاح یفیدلاق هدجراخ نویل وات «هلفجآ

 هفتم لودو ؛ شا نالعا ییطاقسا اتش دنا

 رارق هنسهداصا هنتخ هسنارف كنادناخ نورو

 تسل یندنک هنیرزواتنول نویلوان . یدراشمریو
 ۱۸۱ «بویمهلوا ؛قفوم «هدهسیا شقسیا كا

 تفارف هد (ولبنتوف ) هدن ۱۱ كنناسی یمهنس

 هلادارا قطنر رثّوم كب هننرکسع هصاخو ؛شعا

 نالو ر یداتنض , .هنینسدنکب «هرکص ندکد با عادو

 هناکلاموشلدبا صیصخ هنسیدنک هلرکسع رادقمرپ
 شا تعع هنسهر زج ( هبلا ) نالوا شلریو

 هرازسنارف ییاکرح كرلنورو یت . یدیا
 ىس هنس ۷ ۵ «هکمر دتباوزرآ یتدوع تبویل وان

 e هبهسنارف نویلوا ینوک یجترب كنيدرام

 یرکب ۶ نی نکمررک توام هدر رب « كرەديا

 هنطاتسا . یدیشلوا لصاو هسراب هدنوک

 هنیرزوا « هلتافتا دقع ندیکی رلتلود نالوا بیس

 قسبرس كرازسنارف « یک یراکدتبا قوس رکسع
 ییدتا هوالع هب یاس نواق «یخد ینرارادف رط

 لکشم «ندنکیدمهدیانونع راز هلطئارش ی هدعاسم
 جاقد «هلتعراسم هتمواقم اذهعم «بونلو هدلاحرت

 كننارب زحهروک ذم هنست امت

 دل دادما یی داکی «هدنعق وم مان (ولرتاو) کی هقيجب هدن۱ ۸

 «هلعوقو ت اړخو یناشیاک اب و یسم هم هشت هدنتقو

 ندقدشیلاچ هتمواقم هدهجرد كوص «بولوا بولغم
 هننارس ( نورو هزلا ) «هلئدوع هسراپ « هرکس

 - رو یمان ( نویلوان یجنکیا ) یموکح «قرهایق
 a یدنکو « تغارف «هلکرت هناغوا ید

 ( نوفورلپ ) تاءرتاکنا «بونیا هنناول ( روفشور )
 قلود هریک ؛شعا لإ هنس هننغس برح مان

 هدندیما قلوا رهظم ههلمامم نسح ندنفرط

 هلبرابجا كنبراقفتم املاراشم كود «نکیآ شفلوب
 درفنم هدنرل هتروا ات كنرسالطآ طیحم رح یننسیدنک

 «هد هسا ش۶ ازق هراحم



 پ | ن
 ین هنس ه رخص ؟هرب زج (هاله تنس) نانلو هدلاحرب

 «پودرتید یاپوروآ نون تو ردق وب .یدشغا

 مدآ هداملا قراخ وا نالوا شا تسوا تلآ
 | تشرد كزملکنا ابق رب نانلو یظفاع تب هطآ هداروا

 -اشاب هدلاح و یخد هنس شب

 تافو هدنشا ۵۲ هدنخرا ۱۸۲۱ «هرکص ندقد

 هد ۱۸4۰ و ؛ شفلوا نقدا هداروا « بودیا

 .ردشفل وا لقن هب هسنارف یک

 شب “كرەكج یتالماعم

 مظاما یک رصرق و ردنکسا كوس نوبل وپا

 كرود یغیداشاب ‹ هدەسلا دودعم ندنارکن ابهچ

 ند لج «هجتلوا لمأت راشبا ینیدلوا قفوم هلیلاوحا

 یهدیرح نف .روناوا لست ینیدلوا اهدرب كور اهد

 *؟هوادا <« هقشب ندنس هداعلاقوف رادتفاو تراهم

 ید هدنرلصوصخ مرانصو فراعم *قرتو تکلم

 شیاسا یهسنارف . یدیا هدنقوفام كروصت ره

 « بولو هدلاح رب قیشی راق همراق و لتخ
 ؛شغا هداما یاظتناو شیاسا هدنفرظ نامز زآ

 هنسیقرت كنروم»4 بابسا راسو مانصو فراعمو

 هلاحرب یحهلوا کاخ هاب وروآ نوت یهسنارف

 مارو بولغم یرلتلود یلتوق كاو «شمریتک

 هلیس هقن اس ېم تدش نالوا هب هب رام قجن آ .یدیشع
 | ر هدنف وف یمح تیامزو لاو»ا ىس هعقا و تاب رذظم

 فلت هرب هلان كرازسنارف مهیسمروس ردق هب هجرد

 اوروآ نوتب مه ینسلوا رازپ ندبرح «بولوا
 هل.ساوا روبحم هقافتا هنهلع یسی دنک كنم رلتلود

 .( هنله تنس) . ردشلوا بجوم ىنوحم تبثاع
 یی دنناو نس هبضام لاوحاهجشدم یتیدناو هدنسهطآ

 ه هلیما « رطاوخ » «بوزاب حتر ات تیاراح

 یناراخم «ییک ی غیدلوا شفارب رئارب ترابع نددلج

 . ردشفلوا رشنو عج یخد یسهیلق راثآ رئاسو

 هنیدلوا ملقلاو فیسلا بحاص كنسيدنكرارثاوب
 . ردللدرب

 ( فزوژآ وسنارف ) نویلوا یکی -
 یلغوا تن هزبیولهیرام ) یلیرتسرآ هلنویل وان یجنرب
 ینیدغ وط و ؛ شن واع هدسراب هد ۱۸۱۱ «بولوا

for 

 EDED ۳۳ ۲ شا ۸. تان

 پ ان

 ۱۸۱ ۰ یدبا شفاوا بصل هنغالارق امور نوک
 ولان س «هدنکب دتبا كرت هنسب دنکی هوکح یردب هد

 نانلاولیردب كویب یندیدن«بویقا قردصت هفتم
 هد۱۸۱۸ ۰ یدرلشغا یادت هنروطارپعا یرتسوآ

 هنلبالایم تبالآ رب هلناونع یسهقود ( دانشیار )
 تافو ندنتلع هثرلس هد ۱۸۳۲و ؛شفلوا بصن |
 . ردا |

 نویلوا بول لراش ) نوبلوا یعچوا --
 یردار كويل وات كوسو لارف كلف ( ترایانو

 كاو یعچوا تین روه هلبا تراپاتو ین ول نالوا |

 . یدشحشوط هد ۱۸۰۸ بولوا یبغوا كجوک

 كوس ء«هلغأوا شا تافو هوا یردارب كوس

 هلر دار رکیدو یسهدلاو هرکص ندنطوقس تبنویلومان 7
 هدهرجګوسا هداز دلاو هدنحراخ تی هسنارف راز

 هنناعوقو كل ایلاتما هرکص زد ۱۸۳۰ ۰ یدیشماشاب |
 ؛شعاتافو هداروا هدیردارب یعکیا «بوشیراق

 «هلکعا تافو یخد ی.هقود دانشیار "ایقاعتمو

 یتارو قاروطاریعاو یټ سایر كننادناخ تراپانوم

 تنهسنارف . یدا شا لافتنا هنسیدنک قح

 «بولوا مهوتمندنو ینادناخ لارق ناناوب هدنتحت

 یتیعونم یلوخد هب سنارف كنساضعا ینادناختراپانوب
 كي هرججوسا هنب نویلوا . یدشعا ديد

 « هدلاح یفیدلوا میقم هدنسهبصق ( غربشرا )
 راثآ لاخر دلدهنخرا ۱۸۳۰ ند ۲
 تكنتهوکح هنرب . یدشا رشن هب رسوو هلا

 ۰ یدروینلو یثایزو هدننالآ یحوط یعچوا

 ضب یراق هبیلیف یول هدغروبسارتسا هد ۰

 نوک جاقرب « قرهنلوا تتیقون «هلنفلوم هدنانبشن
 . یدشفل واین هنس همقجم كلام اق مآ «هرکص ندسبح

 تماقا هدهردنول « هلتدوع نداروا و کت ی
 هلناونع «یراکفا نویلوا » هد ۱۸۳۲۸ «پودیا

 نویلوان هدنخگرات ۱۸۰ . یدشُغا رشن باتکرب
 2199 یسهداعا هراکسآر هدهسنارف كننادناخ
 «قرهنلوافیقوت «هلنغآ و هدناثبشت ضعب هدهنولو
 هسهملن(ماه) و ؛ شلوا موکح هلبا سبح ًادبوم
 هلاسر شب ید نداروا . یدبا شفلوا سبح
 هرارف هد ۱۸٤١ ۰ یدشمزاب رادش هراهتنعو

 .یدیشجاقههرتلک| ندارواو هبهقیلب «بولو لوب

 . لود«هدهسیا شغل وا نالعایناروطاربعا لدنف راط

 ت



 پان
 تموکح «بودیا تدوع هسراپ هدننامونو ۸

 هنسیدنکیسماعشیراق ههیسایس روماندنفراع هتقوم
 ندنف رط كايا چواو سراپ «هدهسیا شف وافیاکت

 شلوا لخاد هناوسبم سلع « هلففلوا باشا |
 كنساضعا یلادناخ تراپانو» ینویسیموق تآ ارجاو

 هلفعشیلاح هكا ددو

 هدعب «هدهسیا شا ماود هروک ذم سلحم «ریاوپ

 یقلص ونم كزلوخد ه هسنارف 3

 " «بورو یتسافهتسا «هعناوا ماهاهلذلوا یزوک هتخت
 شا ردبع یآ چافرب ۰ یدشعا تدوع ه هرتاکذ |

 تدوع ههسنارف <« هلذفلوا بالا ندنف رط تلایا

 هدنارکاذم یهدنناصوصخ تناوق عضو «بودیا

 تبرک | هدنلوا نوک هروکذ مهنسو ؛ شعری یار

 . یدبا شفلوا بانا تموکح سیر هللا ارآ

 هنلل دت فهي ساسا تاماظن شعب هدننامز سار

 یهرضاح لاوحاو هيمو راکفا « بولوا قفوم

 سیر ندیکی « هرکصنکدروچ هنها یدنک
 ترش یبهنتس ۱۸۵۲ نالوا فا كنناضنا

 هدنررادف رط یرانادناخ نابل رواونورو «هکدتبا
 ندنتب كنسیدنک «ربارب هلغغا وا سح تان شمپ

 هدتکرح هنوکر ید كن رارادف رط سب رس شا ههش

 نویلومانیمج وا «نوجما كمهلریو نادم هنسفلو

 ناومیم نللج «هلتجارط هنانیدت شم هدالاقوق
 هرادا هدسرایو «فیقو نغوجر نداضءاو ینسیتر

 هیساسانیناوق ندیکی یبیاها « هللا نالعا ینهبف رع

 اهد كنسیدنک «رهدیا توعد هتاب انا نوععضو

 «هرکصن دق دلوا قفوم هنب انا هتسار هلئدم هنسنوا

 ینتسایر «فاعتم قحایسورودر یردنبا هدهسنارف

 یس هنس ۱۸۰۲ و ؛شمریدتبا لیدبت هفلروطاریعا

 هلیناونع نویلولا یحچوا هدنس ۲ كدل رانوناک

 ندروک .ذم جرات . یدشعا نالعا ینغلروطاریعا

 یعکیاو قروس هنس ۱۸ گدهنسهنس ۷ ۰

 ا نوبیلوان یجچوا هدشنامز قلروطاریا

 تا برو هير وف «هنسیفرت كنراعمو تراجتو

 لاح یهدننایم لود ابوروآ تان هس ارفو هنندسزت

 یومو ؛شعا تمدخ قوح هنسیا امن كنعقومو

 اسا شک او ایوروآ نوتب ناھ «بوجآ راکرس
 . یدیشلبا بج هترایز ییهسنارف ینارادمکح

 پا ن ۳۹»
 تکرح ابقفتم ها هرتکنا هدروما یک ا ارا

 طخرب بش تب یف انا ن
 هرتلک:ا یثراق ههسور ۰ یدیشعوط تکرح

 هندادما كنهبناقع تلود رار هللا هتنوماسو

 هرفن وقهدسراپ هدنسهحا كاز-هیرام عرف «بوشیتب
 قب ویل وان هڪاشاب یدقع كنس هدهاعم سراب هژبایکشت

 «بودبا تکرح هدکلرپ هلاءرتلکنا هدنیچ <

 هشچآ هلکسا جاقرب هننراج اپوروآ
 ردیشیا

 یالود نيج
 «بودا برح یشراق هنتلود مانآ .ردشعا روبج

 هباب رتسوآ . ردشمر دنازق بههسنارف یییشنشوف

 ابلاتا «بو دنا تواعم 4لارق هشوماس یثراق

 اذهممو : یاک هنل وصح كن داحا

 هل ر کسه زسنارفو هظف اح ىس ەسامج مرک كناباب

 6 هچد الوب روطاربعا ی

 شلوا بیس

 ی 4 بودیا هعفادم

 هقیسکم۰ یدشم ها هالانا امور

 هدیوهدکآ رب هلابایساو هرتلکنا هنسهیلخاد روما
 یردارب كننروطاربعا ایرتسوآ « بوشیراق زکااب

 روطاریعا ینایلیسقام

 تا كا . یدشمهمهدیا هعفادم ردق هنکوص

 ندننادناخ ( نروزیهوه ) هنتخت هنایسا تن هیسورپ

 رب جهو ببسالب «هشب رزوا یا فیلک: یر
 هد ۱۸۷۰ « هدلاح یفیدلوا شمهغا قلرضاح

 هدناراک/أ رج تکرح رب یک ك ناب رح نالعا هبهبسورپ
 نوت هل وا ی هکویلاحو و

 یلزک ؛یک یغدلوا شهالرضاح داحا

 4 «هلفلوا شعدیایخد لم کم ینیدتوط

 ۳ 7 هلبا هسا یفرفو هاهنالآ نوت

 تمواقم ال بها اذه عمو :

 هری «هدهسیا شا بص

 سس

 شنلو یثراق هنسودرا

 هل E ؛بویعا
 ر لاحرد هدهسارفو ؛ ا ملست هد( نادس )

 تسبرس هلاصلادعب «هلغفل وا نالعا هدیدج تموکح

 هداروا هد ۱۸۷۳ و ؛ شک هبهرتلکتا «بولیغار

 یزق كنرب ندناکداز هنایسا ۰ ردشعا تافو

 دقه هللا ( ناسوکود هبژوا ) هستنوق نالوا
 هک« یدیشاوا یلغوا تیر ندنو «بودا جاودزا

 «هدلاح یغدلوا هدنس هرکس تمدخ تی کا

 یثراق هرولوز هدسونج یاقرفآ هد ۷

 كول و انیعچ وا .ردشل وا لوتقم هدهب زاحم نالوا

  ردراو یسهیلق را آ یلخرب



 تان

 بوئح یادم تلاش رف آ ( ما لا

 ندنناریعتسم , یکتا | عقاو هدتساق

 ضرع ۳۱۳ ه" هللا ۲۷۳ ۲۰۳ :پولوا رکی رب

 قرش لوط ۲۹۳۱۵۳ هللا ۲۱۳۳۰۳ و یونج

 ندنتهج قرش لاعت «هدلاح یفیدلوا دتع هدنراهرآ

 یبرض لامش «هلیتروهج اق رفآ ینونجو هل کلم ولوز

 بیط «هلیس هلقتسم تموکح ( ژناروا) ندنتهج
 « برا رع ناتسرفاکو ووزاب ندنفرط یون

 هللا یدنم طبع رحم ید ندنتهج یونج قرش
 هام «بولوا هدد نیعم ر .رددودحم و طاح

 یسیلاها و هرتهولیک مب رس ٤۸ ۵۱۰ یره يیطس

 ؛بولوا قلغاط یسضارا : ردیشک ٤٥٤٥

 ندنلابج "لاس (هکربسنارد) نارا« هس رض دودح

 بک ردق هلحاس هحرد هحرد هدننروص قماصاب

 لامث «بونا ندهروکذ م لابجو ؛ردنا طاطحا

 رانا ددعتم ناقآ یرضولم هبقرش بوج ندر
 یهضرامكب یضارا ۰ هلذجا راب داو نرد هدراک:ا و

 یرلهورذ كنهروك ذم لابج

 .ولبک ۰ یلحاس رک ینعافترا هرم ۰ ۰

 «هلفلوا زآ یرلیتنةیح و یتریک «بولوا نوزوا هرتم

 .ردییک قو ینایلو یوق هقشب ند ( لاتان ترو )

 هب یر ۰ هدهسیا قاجص یلیخ هدلحاوس یباوه
 تكکو «بودنا لادتعا تسک هلعافترا یرغوط

 نرش نالوا یزاب كئاروا . ردقوئوص هدننرا رب

 یارارح « بولوا قیص رلهروب هدرانوناک و یناث
 یفالوصح «بولوا تبنم كب یغاریوط .راردبا لی دعت
 هراح ملاقا «هکغا اف ر ار ا و هاوه

 قالو ع رثک | یخد تبهدراب قحو هلد-تعم و

 ۰ ردنتل تر وص ۹

 «تیویچ «هوهت «یثماق رکش هدناحاوس .رویشیتب

 تو رارآ ؛رصم «یزوح ناتسدنه «زوم «قوماب

 - رر حیجرتلاب كرلبلاپوروآ هدرلفرط چنا و هرئاس و
 «یالوب «هبرآ «یادغب هدررب تکو یرکدشل

 لصاح یرهویمو هزبس نوت كناپورواو نولوت

 لوب كلا و ىديعت رادم هعاشاب كنلاها .رویلوا
 یخد هریپ عون رب ندنوب رهم لوصح
 یتسیقرت كتعارز ییرنک كنسهراج هایم . رارابا

 كپ اریخا ؛بولوا قوچ یداعم ۰ رودبا لیست
 «ربمد «یکی نیدنل وا تیک ندم نوتاآ رب نکنز

 ةد راو یخد یداعم راشو ریثأب « وک

 ؛ بولوا
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 .رویمهنللوا جارخا یلالوط ندننادقف ك هیلقن بابسا

 ېک حاستو یرینیآ وص «نالسرآ «لیف هلبتقو

 لالسرآ و لذ یدعث «هدهسیدبا قوچ یناناویح
 رول ردان یخد حاسم هل ینیآ وص ؛بولوا دوقفم

 راسو نالبت «زوموط هلباونا كران ويم یجآ
 ۰ ردفوج یعاوا داراشوق و یسهشحو تاناوبح

 . هتسخ رب «نکیآ هدایز امدقم هدیسهلها تاناوبح

 یرلیک تفت . .ردقوج یررینیص .ردشلاز آ ندقل

 ۱۳۳ ۰ بولوا لاخدا ندنفرط رازی:
 هسنج نلند (رفاک ) او ولوز یسیلاها .ردهدقلاق

 شلک نددنه هاکاربجر هژرلیجنز رب بوسنم

 زیکاو (یلک.فینمی) ریو رادقم رب و ندر (یلوق)
 رایل دنه هلرابلابوروآ .ردبکرم ندنرارجاه نالآ و
 رایلرب .ردهدنتدسن یعبس رب ۱ سا كل ا ها رب

 هکللب «بولوا مورخ ندتیدمو تسرب تب الا

 قاتنوق l0 ٩ ردەداز یرالیم هفلشوخ رسو

 نانلو هدلخ اد ی رزکص ؛بولوا مسقنم هغ اخس نعي

 هاکنراجت كاو كو لا «هدهسيا ( غروبجرامرتپ )

 هرتمولنک ۵ ندنسهلکسا ( لاتا ترو ) یسهرومعم

 هب هاکسا هبصق و .رد ( نرود ) نانلو ی

 r هلیطخ لو ريمد رر هتموکح زک ر
dkترم هلوا لئا هب هر اد *هرادا  

 ؛روینلو هدنسهرادا تح كنيلاو رب ناتو تا

 اب كوب قرهلوا هدنتسایر تح كنبلاو قخجمآو

 یخد لاما ههرادا سلجم نالوا بکس ندنروم

 یادراو درام ینقح كجا باخت | اضعا چاق ر

 ددعتم زكلاب «بولوا ترابع ندنسر دل رک هعاشاب

 هبلق رر نوا یراق ر رلبل رب نالوا یرلب رات

 ندنس هبلق رم . 3 رلن و «ندنرلق دز و هدنتر وب قعا

 یسهونس تازا .ریثلآ رو تلع ۱۶ یو

 فراصم « بولوا ردق سال ذلکنا نویلم مراب
 «یغاب :یفاحارخا هععاشاب . ردردق وا یخد هلع
 E A یو یشوق هود ؛یرد کم

 غاب هداسو یدید لبف نالوا یلتبمها یلیخ هلیتفو
 .ردشمتا لزنت یناجارخا

 | لاتا
 هبصقرب یزکس كنتموکح (هترونود

 ۱ لامش هرتم واک ۵ (كلوريناب هدور) « بولوا

 . عقاو هدنبصنم (هروود هدنافویر) و هدنسیقرش
 .ردعماج ییاها ۱۰۰۰۰ و
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E ۱2  
 - اسم قلظسرف ۰ ندلمآ هدناتسربط ۱ ران |
 یوم توقا یفیدلوا هبصق رب هدهف 3

 .رویدبا نایب
Ekندنل امعا هلیطت هدنتوح قرش كا دنا ۳۳  
 برع نویفارغج یشادلوا هبصق رب رم 2

 .ردروطسم هدنراآ

e ۱ 4یمعلا نسلا نا دعس ) 
 نا «بولوا ندیرع ءارمش ریهاشم ا

 .شعا رلبا لق ینراهشاو «ردیا تب هلا یمورلا
 تب یا زر وک .ردشعا تافو هدنخرات ۱ ء
 :زدندنراعشا *هلج

 ناک نل
 وه اغ

 اغ ما یبع نع

 بئاغب ريضلا نیع نع
 یوللا اهضقی ۸ بلقلا ف ةروص هل
 بئاوشلا فک ۱ اهفطقت مو

 كنك کیا ندنسارمش ار |
 هنبو ین اشاک یسیج ر, «بولوا یهاخم 3

 .یدنا یلغوا كنيشاک ظعاو نسح الم ندارعش "

 :ودکنوا تب وش .یدیا روهشم هلقالخا نسح

 مرادی رب نایصع مرش زا دحل كاخ زا رس
 اررشع لها دیآ كنت مدوحو زا مسرت هک

 «بولوا یدهشم ( مساق هاش) یرکید -
 ریس هدناتسدنه ردق هنس زونوا «هلتعنع هنکد

 «بوشلرب هددابآ ناهج « ۳ ندکدتا تحایسو

 ندنبناج ردام ناخ تدامس دیس كلا ناهرب باو

 هدابآ ربکا تیاهنو «شلوا لئان هتانیممو شاعم _
 .ردشعا تافو هدار وا «بودیک 31

 ءارعش نم ۲

 یی لوا یلیلبا مور «بولوا ندهینافع بر

 لیخر هدهنراو و ؛شفل و« ندمولع ةبلط !دتبا«هدلاح
 ینهریخا ٌهب رام «هرکض ندقدوا نیشن هسردم تقو

 مع هلر امتسم ما « هلتلصاوم هتدامسرد بقاعتم

 رامشا ضعب « كرەدبا دوجو تابثا هدناموبطم

 تسالسو هدافا نسح «كرهدبا رشن هيدا راثآ و
 تک هدعب .یدیشعا بح قق د راظنا هلبسهراص

 کلم تایدا هدبناکم شیب رکید و یناطلس
 ترهش هلکند « یجان ملعم » هلتبسانم و « بودا

 لیخرب ید هن-هتنغ « تقیقح ناجر » .یدشلو
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 یعق تادا رب هدهنزغ وب «بودبا كلررع تقو

 ندضفرام رعش ناراکسوه نوجا رشن «قرهچآ
 هدهرص وا . یدردبا دیقنت یرامشا ناب ردنوک

 یدنفا تحدم دجا ندننررح مظاما ك ص رصع

 هدنا دا یسیدنک قجمآ و وا داماد هن رات رضح

 ملات ههدیدج لوصا بولوا وری هیامدق قیرط
 خیرات «قزهنلآ هنواه یارس تابن .یدشمالوا

 ماکو فیطلت هلماستا ترغفم مان نافع لا سیون

 ۱۳۱۰ «بویمهلوا رم نوچ . یدشلروس
 هبنشر اهج یحنشب یمرکب كن اشن ترفخم ناضهر یس هنس

 لتخر .ردشغا تافو داف هدنرلشاب ىلا ینوک
 « برعلا تاحتاس »و « شورف هدرخ » «یراعشا

 ها و « ءراپشن» « یسهعو+ج یا هلب رلن اونع

 هليا یلئاسر ضمب رکیدو یرلهموظنم هلرلناونع
 مار رەتخ ر هلساونع « ییاسا» و ین هغلرب

 . ردراو ییاتک لاوحا

 ا :
 ییغوا هر ۱ 1 ۱ پادا

 كد هنخرا ٩:۱ ند۹ ٤٩۳ داللالبق .ردفلخو

 دنا (اسمب ) «هرکص ندکدروس مکخ هنس کا

 .یدشفلوا طبض قخنو «لتف ندنف رط یرادرسرب

E 3رب ریکناهح ندنراهاش  
 ناسارخ لصا نع «بولوا مدا س

 هدنخ رات ۱۰۶۹۹ .یدیا یلغوا كيابوچ رب هدنرابد

 «هدهسیا شا كولس هنتمنص كردن «بواک هیائد

 «كرهدنا ادب اقفر یلیخرب « ءا هنتعاعتو تراسح

 یار دارلیلن اغفا .یدیشمالشاب هغمروا یراناوراک

 بحاص «هلرارف ندرلن و رلمدآ قوجرب «هدنرلطیض
 ۰۰ ۰قیعم «قدنرلکدتا قالا هنسهتج فلهجرت

 هنلآ یمکح ناه یلا-ارخو ؛شلوا غلاب هب یک

 نالوا شلاق نوز هدنلا كرلماغفا . یدیا شلآ
 دادتسا ندنسیدنک یوفص بسامجط هاش یخکیا

 « بودیک هناعنصا هد نترات ۱۱۳ ردان ءا

 ینمان ( ناخلف بسام مط )و ؛ شبا عفد یرایناغفا
 یروما ربدم و ریزو كيساممط هاش « قرءلآ
 بقعت ردق هناتسناغفا یرللناففا . یدیا شلوا

 «هرکص ندکدتا طبض یخد یراهدنق « بودیا

 هدنتبوبیغ نسب دنکبسامهط هاش «هلتدوع هناهفصا



 د ۱

 ع یواش دا دقع هلا هام بلم تود

 هد۱۱ 1و ؛ شخبرک راغ «كرهدیا شقن نس

 سابع هاش ینلغوا ینابآ ۸ «هلطاتسا يسامهط هاش
 اتدام هنمان كلوب «دارهدبا داعقا هنخم هلیمان ثلات

 ۱۱ ۸ .یدیا شمالشاب هتموکع یارحا ی

 ندکدتا هلاصم دقع هلبا هينا تلود هدنخرات

 هنر كسابم هاش ندا تافو <« مک

 لا یا (هاتش ردا).۰ برع :ییدنک
 ی «لیکشتلاب ودرا رب كوو

 قالا هناربا الما یشراتهج ناتسجولبو ناتسناتفا
 «هلا لوخد هناتسداه هد ۷۲ کم ندکدتیا

 ییهد كرءدبا بولغم ین رکسع تم هیناکروک ولم
 هنارا هلا ذخا راه زخو لاوما زباسحو طیص

 «بودیا ابحا یاریا هلا رفظمو .یدشغا تدوع

 « هدلاح یغنیدلوا ردتقم هب هداعا یوق و ردق سا

 هرادا نسحو تادع نالوا طرش قفافر هتب رفظم

 هد۱۱ ۰ «ندنفیدلوا شما تیاعر هنسهدعا

 هنبرزوا كدارکا لئابق شم نالوا شا نایصع
 . ردشعا تافو ءاضق « نکیا هدکءا رفس
 هلیمان (هاشلدام) ىلع موفص .ردهنس ۰ قموکح

 یشراق اکو خرهاش یورو  «هدهسیا شک هو

 هنبرازرک .كرهریک هلا ینسیدنک «بودیا جورخ

 شمکچ ليم
 تان «هدهبیا شمروس تموکح یآ چاقرب ید

 تدم

 ےھارا یردارب را ندهاشلدامو ؛

 یخدو «بودبا طبض قخت خرهاشموقص هدا ۲

 لیعامسا هاك ؛شمروس مکح هنس رب زکااب

 ندنوب « بودبا طبض یموکح ینطصم دیس نب
 هناخ مرک بوسنم هشنادناخ دنز نارا هرکص

 هننادناخ راچاق نروس تموکح مویلا ندنوا و

 ی
 ( قفلا دبع نب یلج س دم )

 .ارعش ین اع یره نارق یعتوا ۱ یردان

 : ردکن وا عطقم وش «بولوا ندنس

 ردکی شهنادو بآ ودنک ندنتمعن كناهح

 ردکت ضهناریو شوک ندنسهناشاک كليا

to 1 
 ۳ او نان ۲

 شب یغد 9و و یردان

 . هدننامز هاش نوباه «بولوا لدنقرمت یسیجنرب
 . ردشعا تافو هدنخرات ٦٦٩و «تحابس هناتسدنه

 :ردندنرامشا *هلج تب وش

 ار رای دق تسمارخ هچ هو
 اد داتفر و دق نآ موش هدنب

 ندتنافاطم روهال هدناتسدنه یسینکیا -
 :ردکنوا یابر وش «بولوا ندنسهبصق توکاایس

 نم نت نييس رايو شود مدوب نم
 نم نماریپ شیعو طاشن ز یج
 دندش هدنک ارب مدعبص ههه ناشیا

 نم نماد رب دنام هکرکج نوخ زج

 تب وش « بولوا لرتسوش یسیخجوا --
 : ردکنوا

 اههلال وچ تلعل ی ی هکای قاس

 اههلاپ نایرح دننزیم كنس رب

 تب وش « بولوا لدهشم ییجمدرد --

 وأ
 هدسلوژ یوم یاه دقع ماشکبم نن زخات

 مزاس یهناشوم روخرد مزاس هچ متخب هیس

 یرایم هدامعم «بولوا یئاره ییعشب -
 کز وآ تب وش .یدبا راو

 ددرک ناج مارا نآ هک وسره یکدنز بآ وچ
 ددرک ناور رکید هد زا مریک وچ یهاد رس

 بوذح تیهسنارف (ه ۵ ۰ ۰

 ی 2 ۱ ه ورا
 قره وا هدنقرثهرتم ولک ۵ ۸ كار بوس اهراقو هد ودج

 (هدوا ) هدنرزوا كلودح ندا طالتخ ا هلزکد 11

 «یسلاها۱۸ 1۰۰ «بولوا هیصقر ی رک نتلابا

 4یهزوم
 هراسو یا نوتیز هللا هریخذ و یاب روهشم
 ران ) هلتتسن هنمسا تو هلبتفو ۰ ردراو ینراجت

 .یدیا یزکم تا هطخرب نانید (هزاوب
Arta ( ۲ ) یاهنم كنلدژانرآ 

 كنسن ارفنوق نیلرب بولوا هدنبونچ | هدد
 اضقرب یک و شفل وا كرت هو امدقم هب رارق

 نانو «هدلاح یغیدلوا یناتلم ردق كج هديا لیکشت

 داخا کشک نم كتلايارب هجمرآ ندنف رط قموکح

 هرتموا ېک ٩۰ تین ۰ بولوا هبصترب شادی

 ؛ قسج ارز «یتکم هام هسدنه



 دان 1 7

 هدنراتنک لول داره نالوا یاهو 8
 ندنبصنم نالوا هنزفروک هدران كرهنوب قرهلوا

 تبنمنالاق ه هبنامع ةباع تاو دو هدیراتوب هرتم ولیک۲ ۰

 یاها ردق ۸۰۰۰ و مقاو هدنرانک ف هووارب

 هج هنفارغج نایسقت رار هلساقطم هدران . ردعماح

 نوهلو لاقتروب «بولوا دودسم ندقلدوانرآ

 هدنف رط غاص داره یسهعور رزم *یخ راو یر هعاب
 طخ .روینلوب هدنغار وط هزاع هل تود هیلع او

 ریکراک هنرزوا روک ذم رب نانوط یر دودح

 كسل اها لواندنرت هاوي . ردراو ییروکدب

 هبهبنافت كلاع هرکصندنکرت «بولوا ملم یارب

 « بولوا هروممرب کا هدران ۰ ردرلشعا ترجمه

 در هتنروق ندرلینانوب هلیسا ( هک اربمآ ) ًاعدق
 یهدنفارطایسیلاها .یدیارهشر, هاکت راجت یر۴
 . یدرررو یکرو هرلالپ

 هدن هرحال روغاز یرب یرړېن هدرا -

 ندیاچ یکیا ندبا ناسبن هدنیرق هوم یرکیدو
 .ندکدشلرب هلمان ( همودلاب ) رلنوب «بودیا کرت

 هدهناسم ییخرو «نایرج ییغوط هیوا «ءرکص
 كل هبمق نالوا یانمه«هلبا دیدح ینیدودح نانوپ

 كنسارحم .رولکود هنبزفروکهدران «رورلاب ندننای
 ۰ ردبیرف ههرتمولیک ۱:۰ یلوط

 یزفروک هیک اربمآ هلرکید ماو هدرا --
Ambracique ) |تن هنانویدودح( 60۱16 1۸۲۱در  

 زفروکر هدنسهرآ ناوي 4قلدوانرآ هدنغ یا
 هزکدقآ ندنزافوب هزورپ یهدنتهح برم «بولوآ

 هدنسیااعشلحاس هردیطالتخا هلزکد نانو قع

 هنسیقرش یاهننم ندنغآ وب نانلوب یسهبصق هزورب
 لزوک هدنلحاوس . ردهرتمولیک ۳٩ یلوب ردق

 «بولوا هیغیص زاغوب روک ذم . ردراو یریوق

 لحاوس . ریلیب هریک راک نکچ وص هرتم ٤ زکل
 یسهیونجو هیقرش لحاوسو هیناقه تاود یسهیلاعت
 .ردعنات هانوپ

(Narsès, Narcisse) E ۳ 
 [.اتشج ارم هت ددا ۳ که ر

Narenta 0دون اا  

 هو اه * 3 ۳ ك
 هدشرق یدودح غاط هرقو هدنتهج قرش بونج "

 هب یف لاعش « هلناعن ندنفاط (هنیئالپ شومود)

toc ۱ 

 هدنجا داراهرد و زافو برص قاط ن یرغوط

 كرب وکر رکراک هدن؟وا هڪل وق « كرهدبا نایرج

 «هرکص ندکدتبا ذخا یاح جاقر و “رو ص ندنتلآ

 هب رض «هڪلوا لصاو هندودح هنو هللا كسره

 ندنجما كراتسوم «كر هنود یرغوط هونج هدعبو
 ندنتلآ كنبرب وکر, مج یلرک تن هملاق ندرایلامورو
 (هنو) ندلوص و («هعیساپ) ندغاص «هلرور
 لصاو 4هن دو دح هیحالاد و ؛ ردیا دخا ین رلباج

 ك_دنايل قلق « كرهنود یرغوط هب رغ  ه هلوا

 فل هلآ راطو نوزوا مان (ولجتویاس )و هدنلاعش
 یار . رولکود هنززکد قینایردآ هدنسیشراق
 ٩۱۰5 یهضوح و هدنفلن وزوا هرتمولنک ۰

 (مونر ) هحوالسا . ردهدنتعسو ه«رتمولک م

 .روالوا همس

Eغروپسرتپ تیهیسور ( 372 ) ۱  
 ۔ولیک ۱٤١ هغروسرتب و هدنتلایا 3

 دره نالوا یعانمه یرهلوا هدنسب ین بونج هرتم
 مکعسم هد راقوب هرتمواک ۱۳ ندندصنمو هدنرزوا

 جوسا .ردراو یمیلاها ۸۱۱۰ «بولوا هبصق رب
 هلرکسع ٩۰۰ ۰هداروب لراش یجنکیا نوا یارف
 .یدشتا بولغم شرکسع ۰۰۰۰ كنەيسور

 ۱۰۰۰۰قرهقیچ ندنلوک ( سوپ ) یر هوران
 E ندالالع چاق رب و ندنایرح كهرتم وایک

 .رولیکود هنیزفروک هدنالنیف
 ایت یار یه او ناسا | یزا

 - ردیل دابارتسا یی ر «بولوا یهلخم

 داود وا تی وش

 شیوخ رازاک ذا و تفک قیادح لک زا ؛نابغاب
 شیوخ راتفک زا تشک نایشیو دید شش راع

 کا بیش بلا لر یی
 دزوس یم ندب میس نآ دوخ تسد رب اد

 دزونس ی نم لد اما دهن ی وا غاد

 كنبدیا و هدنفاعسو تالو ندیآ ٠
O E 

 هدنرزوا ك:طخ لوی ریمدو كيا رب عبات هسردنم

 «بولوا هبصق رب یزکم اضق عقاو 1۷۹ ۲۱

 «یرلهابوغاب لزوک «یسهراج هایم لوب «یسیلاها
 هئادتبا چاق رب و هدشر رب « یسهرظنم ازف حرف

 «ینیرش عماج ؛ «یرلبتکم هلسمریف تاماجو ۱۰



 سان
 وهرا رو مور ر «ی.ه- ردم ر « یدصسم
 : یخ ٩ انج ۳ ۰ ییهرواخ ۶
 . ره دهتفه ؛یسش راج یواح

 "۷ " «یدازاب روایو

 1 ۱ لآ یقردلوا
 و یقوم را رب د ودمظتنم

 .ردیسهرومع4 هوس كلا نایت a نداول رک

 لامش كنا نیدیآ یساض یلدا ج

 « نیدیآ سف ًابف «بولوا س ندنمق قرش
 "الاعش « لزکد ًاقرش « هلیرلاضق ناغرامزوم اب ونج
 . رددودحم هل راقاعس ریمزاو ناخوراص یغد

 «بولوا هرتمولیک برص ۲۰6۰ یبهییطس ةحاسم
 ۸۰۰«ندهبلاخ * یخارا قاغاط یا هرتموایک ۵

 یا هرتمولیک ۲۰ ۵«ندهعورزم *یضارایا هرتمولرک

 . ردترابع ندامرم یاهرتمولبک ۲۰۰ و نامروا
 ٤ هلب رلمساوص هرقو ه آ «یراصمح ناطلس «قجوق

 لاها ٣۲ ۰۱۰ «بولوا یواح یهرق ۳٩و هبحات

 ۱۸۲ نانلو هدزکم كرلنوب هک «ردنوکسم هلب

 یمادعام ندیدوم ۱۲۰ هللا یهرا ۲۷ ؛ و مود

 قش یلاضق سردنم كوب .ردکرتو ملم "الماک

 كب ا ردبا عج سهبراج هایم «بودیا
 .ردعور رم یراکتا غاط هلیرهوو «بولوا تبنم

 «رصم«فالوب «هیرآ «یادغب : ینالوصحم همعلشاپ

 نوشسز « ریجا « قوءاپ هنابوبح راسو ماست

 ىلا كب یسنجو قوج كي یریجنا .

 یونس «بولوا قوچ هدیلوشز « یک ینیدلوا
 هداز ندشورف ۰ ۰ یرشع لدب كنوتبز

 یرهارخ هع دق ندم قوحر هدناځاد اضق . راتوط

 .رددوجوم
 هدنیاوطاا ۵ ۱۰"
 EE هطخ 0 ۱ هز ایزاب

 . یدبا هبصقرب کسا هدنتهج
 ات یف لر | جی 1, 06160012 ) هتشحمال دوخاب ۰

 قرهلوا هدنسیلاعش بر هرتمولک ۰۰ كنهحفرسو
 هدنرزوا كباچ كچوکرب ناکود هوصهرف ها

 ۳ ‹«یسیلاها ۲٠۰۰ «بولوا هبصق رب یزکم اضق

 لا همادتباربو هدشر رب « یماسیلک ٩ «یبماح

 . ردراو ناخ دو یاج ۲ یتکم موررب

 رد درب اس

OO’ 
OR 

 رنو ۲ شا ن

  هنېهرکابونج «هلازوق ًاقرشیاضق چلسان
 هلیغ انس هجر وک یخد "الاعثو " ابغ

 - هیحان ۲ هلبرلسا ناپوژ اا
 «بولوا ل هض رام

 اضف رلغاط قوچ
 لامش یباضق ور ۱

 غاص « هللا قش یررفواع قرشا

 - او هروکذم راهنا .ریلآ رلباچ قوچ رب ندلوصو
 لشاب . ردراو هدیسطارا تنم و زود هدنربد

 هل وصاف « رهم «رادواح «هب رآ « یادفب یالوصحم

 یس هاها تاناوبح .ردقوح یرلنامروا .ردهراسو

 ندکو یلاها .ردنرابع ندیکو نوو هجاشاپ
 | لامعاوحن رلیش یکب اروج «ملک « هاو «قایش
 ی؛۳ 4۸ «بولوایثک ۲۰ ۳۱۳ اضف «یلاها .راردیا

 . تناضق .ردبکم ندخالواو مور یروصقو مالسا
 ی هباحم فراعمو ۰

 ۰ ردهدنرا هدار ارل 0۰

 هنس هدام < وسان هسه » ] (252) ۱ |

 ۳ [۰هلروب تەجارم | 2
 .هد«هقچ كلا (ه ۵ ۰

 E تل وتغني ھا ۸ لیوشا

 هدنرزوا یرب ( دنالریمرک) ) و هدنسیبونج برم
 . ندلحم ینیدشیراق هب( ویهوا ) كرمو قرهلوا

 یزکلنتیرومج(هدنت ) هدیراقوب هرتم ورک ۰
 «ییلاها 4 ۱۸۰ « بولوا یرپش كوب لاو

 تایعج « یسهشادتا و هیدادعا و هلام بتاکم

 صوصخ هب کرس یاد «یسهربخ تادسوم هلیسهیلع

 كرو یسهشا ریکر اک لزوک « «یسهرادرب مک

 ۰ ردراو یسیربوک کیا هدنرزوا
 - هللادبص ن جاوا ) :

 ۰ اجلا ۱ رینصلا یان

 هددادغب هد ۲٣ ٣و «ش وام هدنخرات ۲۷۱ «بولوا

 ۰۰ یسهونس تادراو

 تب لها « بولوا بهذلایمیش ۰ ردشمتا تافو
 یخدناصت ضمبو یدناصق قوچرب هدنقح یوبن

 «بودیک هبلح هنناب تبادجن هلو دلا فیس

 دنخم رات ۳۲۵ ۰ یدیشلوا لات هنرلناسحا قوح

 الما ین راعشا ه دین رم ہک عماح ك ے رهش «بودیک هب هفوک

 بحاص یخد ینتم نانو چک تقووا کا

 .یدیشلربزا «بوزای ینرامشا فلنهجرت

 ۰ ردراو



 دما ۱ ىف
 يمام رال نرد احص

 دما
 او هدرتسآ « بولوا یسهبصق ( ناجرا ) كسراف

 «بولوالزوکتب ی راهشا . ردنوفدم هدم

 ندنراعشا *لج هعطفوش ۰ ردراو یلاود برم"

 : رولوقوا یخد هنسر" تیب یعکیا ؛بولوا

 ليج هرهاظ ءرلا بحا ۱

 ملس هنطاب و هبحاصل
 لوه لکل مودن هتدوم
 مودن هتدوم لک لهو

 ارد ش ( ینونادن نا E صا

 ندنلاحر هاش رک | «بولوا ندسرف

 تیب وش .یدبا ندننایارقم هكنبولنغ ناخ دم ريم
 :ردکنوا

 قشع ؟هدرورپ ز هدیجس هتکف نیا وتشپ
 قشع هدر دوب قشع یی "هدنز زا هب هک

 نوالق ن دم نیدلارصات - كلم ۰
 تموکح ی ۱ نا ۱

 كنوالق ینو ییجنزوقط كه رعكيلام
 رشا كلم یردار « هدنخراا ۳ « بولوا

 و «هن رزوا یلافو هایم كلملخ ندلا نا

 ۳ اچ هد هل تاعفدو ؛ شا دومق هتخت نکیا#

 تدم .ردشعا تافو هد۷ ۱ «بوروس 3 و

 هنسیل اها نیم رح «بودیک هح هعف د چوا هدنتم ۱

 یردب هدهعفد یجنر ۰ .یدیشعا رلناسحا نو

 هرکصندنواو اغبنک ندلانز لدامككم ندنرللوق
 مکح ردق تر نیجال ندلا ماسح روصنم كم

 شقادومق انا هجرت بحاص هد ۸٩1و ؛شمروس
 هنر «بولو عوفو هد۷ ۰ ۰ ۸ یعاقسا یکی ا .یدیا

 ۱۱و ؛شفل وا بصأ سرب نیدلانکر رفظم كلم

 «بودیا جورخ هجر بحاص ۰٩ کھ یآ

 . یدشا طبض تخ «یتبم هتنافو ءاضق كموق

 ینکلام « بولوا رادمکح رب طد لدامو ردتق

 یرللودج كليو | میسوت ردق ههنعو هیطلم
 E تورو ی «كرءدیا بک

 یالصا كسرف سنجو * ۱
 تیسورف نف .ىديشملا داجا رلشیراب ٠

aهک« رد راو ضد ییلات 3 مفا ه  

 e ot زسنارف ندنفر و روتقود

 8 3 e هلیسیب رعنتم هد ۳

 «هد راشه هتخت یروقط «بولوا قوچ تدم
 یرلارسان رکبو ؛شیوب اھا یآ رب جک یدلوم . راد تام

 .ردشمروس مکح ردق هنس نوا هدنیتعفد نسح

 دما ندلایاهمش - كم ۰

 O ۱ رصاب

 كلم هجرتلافن ۲ «بولوا یسیعشب روا تلنهبرح
 ۷۳ ۰ ردلغوا كنوالق نب دم ندلارصان رصات

 كکح وک ندلاءالع فرشا كلم یردارب هدنخشرات

 قم «هدهسیا شفل وا دامقا هتخت هنب رزوا یطاقسا

 طاقسا هدنلئلاوا ۷۳ «بوروس مکح یآ جوا

 نیدلادام اص كلم یردارب رکید«قرهنلوا سبحو
 . یدشفلوا دامقا لیعاعسا

 تموکح هدماش -- كلم

 E دم 2 ۱ رضا
 : ردبقل تكنیذک وا

 تیهروک ذم گل ولم ( حرفتاداعسلاوا )یسیجرب

 رهاظ كلم نالوا یریجترب « بولوا ییهنکیا
 «هدنخشرات ۸۰۱ ۰ ردیلغوا كقوقرب ندلافیس

 هت « نکیا هدنشاب ۱۰ «هنرزوا یافو

 بلحو قشمد كنلروع هد ۸۰۳ «قرهنلوا داعقا

 ءارما هدسیو ؛ شا بیرخو طبض ییرارهش
 هنلآ کوا «هلکشود داسفو قافن هننیب هسک ارچ

 ؛شلوا روبحم هبافتخا هد ۸ «بوسهلوا ردتقم

 دامعتا یزپ زملادبع روصنم كلم یردارب اصاو

 0 ‹«لروپظ هرکص یآ چوا «هدهسرلشع |
 امج هکق جم یا آ یخد هعفدوو ؛شعا دادرتسا

 «هرکص ندکد روس تموکحیآ قم چوا هلاهنس نوا
 هدنرق قشمد هلیسارما ضعب هدنخراآ ۵

 هیسابع ءافلخ و ؛ شلوا فلت هدهراح ییدتنا

 هتموکح تخت سابع لضفلاوبا هاب نیمتسم ندنلسن
 صسخعش رب فصم هلا یدمو روج .یدشغل وا داعقا

 . یدیا

 كولم ( یرصانلامدتشوخ ) یسیعکیا -

YA 



 ص ۱ ن
 یرلیګ درد « بولوا ییجندردنرا ك هروک ذم

 یغیدلواندنرایادازآ كندو جش دیّوم كلم نالوا

 ندلابامش دبؤم كالم نالوا یرل بیج وانوا «هدلاح

 یطاقسا كلا یوم هد ۸ «هلغملوب کیا دادج |

 مکح هنس قجمیاآ «قرهنلوا دامقا هتفش ؛هن رزوا

 لئامهاریح . ردشعا تافو هد ۸۷۳ و ؛شمروس

 . یدیا تاذرب لدام

 كولم ( دم تاداسلاوبا ) یبیچوا -
 هدنرخاوا ٩۰۱ ۰«بولوایسج زکسنوا تاهروکذ م
 هدف هسرب فیامتاق فرشا كلم یردب ندا تافو

 ۳ تدم بیرق ههنس چوا «هلا دومق

ELءاضق هدنحراخ هرهاق هد۰٩ ٤ «هرکص " 

 .یدبا مدآ رب هیف-و رادغ .یدشا تافو

 نیدلا حالص ا ١ كلم ) ۲

 کلا ن ییع م ظا كلان دواد ۳

 كولم بونا ی ) بوبانب رک, ی ندا فیس لداملا
 هدد هدن رات ٦۰۴۳ «بولوا ندنس هق رفتم

 ب داو یعاش .ردشا تافو هد ٩15و « شمش وط

 هترشم قجنآ «بولوا سیرح هنمج هسفن بکو
 شب هج هناو د هدنغل شوخ رس «ریار هلغل وا ال تم

 :ردندنراهشا *هلج هعطق وش .شمرونلو هدناکرح

 فیذعم نسح الانیع تذياعول
 رد نم لوا تکلو یتلام

 ا فدر انقلا دق اشرل نیع
 رمقلا هجو ىحةلا سش یجدلارعش

 تل آ یلآ هجورب ندنسارمش سرف ۲
Eردیصلخ و مسا كتبت |  

 زیزعلادبع یریما ارا «بولوا یلار اذشیسیجنرب

 روهشم هجرتلایئآ . یدبا یرکسع ءوضاق كلاخ
 : ردکنوا توش . ردهقشب ( یراخت رصان)

 یراد ناوغرا وچحه یخرو ورسوچ یدق

 یزاد " ناتتسلک هناخ رد هک غایورع

 دیعس وا حشو ندنخماشم هم ییا -

 : ردکنوا تیوش «بولوا ندندانحا رثاوا

 تشاد یرق نیکشم هقلح رپب هک تفلز
 تشاد یرعس كرابم زورو بش دننام

 ریمو ییلهد ( هلاءاطع دیس ) یی جوا -
 : ردک واتیوش یدبا ندننادرک اش نغم شیفلاوا

 صا ن 0
 درب مشوب ابق نوکاک یهسورس نآ دوخزا

 درب مشوه رس زا نیکلرو نوزوم عرصم

 دم نب ناخ — دمدیس ) یسیجدرد -
 . ندنرهش سرانب كناتسدنه ( یئابطابط ناخ دیعس
 : ردکنوا تیوش . یدبا

 داهرف غی مدزک رکن قوش "رک
 دش ادپ یدرش رخآ مه كنس لد رد

 هما ) یزاررش مهاراالم ( ییهشب س

 ۰ ردشلوس راه دیصق قوجر هد دم رشو اما

 دا وا تب وش

 لد یا نر رییفت نکم شدادیب غيت ریزب

 تورج نآ یدوآ مجر رسرپ

 (ناخمسقدم نیناخ = دم ) یی -
 هدم « بولوا یداماد بییالع مساق یاو هلاکت

 . یدیشغا تلزعو تماقا رایتخا هددابآ حرف

 . ردراو یسهموظنم نونمو یلیلر

 ۳ ردکذوا

 قشع ز هک رسره
 ۱۳۳ کت كتر ناه

 ءاصملایا نب نسح دونا ) ۱
 ۱3۲ اس نا دم ۱ هلودلا رصان

 ندنکولم بلغت ین نروس مکح هدنرراوج و

 .ردیردارب لوس فادح ن هلودلا فیس روهشم

 روس تموکح هدلصوم ةباس رس تقو ییخر

 شا فلخ هشردب هد ۲ ا ندکد

 ندنفرط هّتلاب قتم یدادفب ةفياخ هد۳۲۰و

 ( هلودلا فیس ) هنرداربو ( هلودلا رصان) هنسیدنک

 هلودلا فیس هيلا راشم . یدبا شلرو یرلناونع
 عاشو بیدا یخد یسیکیا ؛بوشیوس هدایز تب هلبا
 تایناکم ضمب موظنم و روثنم هدنرلنب « هلفلوا

 هدننافو تیهلودلا فیس تح .ردشعا نایرج یخد
 ريغ هنلاوحا تب هجحر بحاص هل ری دل ردکو نزح

 رفنضغ یلغوا هدنخرات ۳۵۲ 6 بولوا یراط

 تماقا هبهملق مان ( همالسلا ضح) نددفرط

 تافو هداروا کم هنننم کا « بولی رد تا

 .ردشعا

 لماک كلم «- دیعس كلم) | ۰ 1
 «دیعس»] (-- رصان كلمو - نیدلارصا

 [.هلبروسب تمجارم هنبرلهدام «رصانو لما

 ادام

 تب وش

 تسین ربخاب



 هدرصم «بولوا ندارمش ریهاشم ( سیفنلا نکا
 بابحالالزانم» .ردشعا تافو هد۰۸۷ و ؛شماشاب

 یاد بتمو ینیلأت رب هلناونع «بابلالا هزانمو

 :رادنراعشا *لج هعطق وش .ردراو
 ةلومشم هقیرب رادا نم ای 3

 بنشالا قتلا رغثلا اهیایحو
 كسم رادغلاب كدخ حافت

 بضخ بولقلا مدب هنكل

 وک دیسی | جلخ نر دلارصا
 هدنخرات ٩۰5 «بولوا ندنکولم نایلخ نروس _

 هنس ۱۱و ؛شلوا فلخ هپ یخ نیدلا ثایغ یردب ۱

 .ردشع تافو هد ۷ «هرکص ندکد ر وس تم وک ۰

 ام اک هدنارا مویلا ۱ 4 نیدلارصات

 كاتس لالسر اجاق نالو ۱

 نالوا هاش نیشن دسم الحو یرادمکح یجتدرد
 ن E .ردیفلسو یردب كهاش ندلارفظم

 « بولوا یلغوا كهاشيلم حف نب ازریم سابع
 هنبردب هد۱۲ ۰4و ؛شلک اند هدنخشرات ۷۲۷

 «بوروس تموکح هنس یللا مات . ردشلوا فلخ و

 هنسارجا تایقرت و تاحالصا یلیخ هجهننارا كلام "

 «بودنا تحایس هابوروآ هد۱۲۹۰ و ؛سلوا شوم

 زب زهلادبع ناطلس ناکقنج «دلرهلک یخد هتداسرد ۰

 هد۱۳۱ ۰ یدیشملا تاقالم هللا یراترضح ناخ _

 یر ینه رود هنس یحلا كنب دوعق هیهاش تا

 .ردشلو عوقویلافو ءاضق «نکآ هرزوا كا ارجا

 یرادتتا هرو مظن و یسهر ندهبسراف تاسدا 1

 زرط ربو تاذلاب ینتحایس نالوا هبوروآ «بولوا _
 یابع كناتسدته یرتا و . ردمل ا هلق هدنیشنلد ق

 هلیصاخت (رصان) . ردشخلوا رشنو عبط هدنرهش

 .ردراو یراعشا ییخ رب

 4تا | الت نیدارصا
 « شیوع هدنخ رات ٩ ٩ «بولوا ندارعشو ادا ره

ergsاشنا تمدخ هدرعم .ردشعا تافو هد  

4 

 ص ۱ ن oV ص ۳ ۹
 راوک ندنزرک کا کا تاصا قوا هدرا ناخ رط ن ن ی رم زدن هاو ۸۰۱۰۳۱۱ و دارا و 0

 مچ . .یدشعا تلزع رابتخا هرکص ندق دلوا

 هلا هسیفن بک « بولوا قارم قوج كي هبتک

 یسهعلاطم ترثک . یدبا راو یسهنازخ ۸ ولع

 رخ ثباتکر ه هلیسهظفاح "هوق هداعلا قوف و

 قلا ناه «بولوا روصم هدننهذ یلحم یک دنبتک
 ندنرلپ تک« هدلاح کی دم روکیزوکو ؛ رل | قرهدازوا
 «ردیاتک نالفو «هسالفو بول آ هنبلا ینسیغلاخ ره

 .الشاب هفعاص یرلباتکیسهحوز هدننافو .شعا رد

 قوجر .یدا شب هتاص قجآ هدهنس یل | «بو

 ءلج هعطق وش .ردراو یراهشاو تاشنمو لئاسر
 : ردندنرامشا

 یبیشم حابص یأد نم یل لاق

 ییع و يل نم لا نع
 ايم تلقف اذه یش یا

 ییقی جم هام كش ليل

 دنس هدناتسدنه + ۰

 ندنکولم هج ناتلمو ۱ چاق نر سما
 ندنساما یروغ نیدلا باهش لصا نع « بولوا
 نیت لاو هاروا هدنخرات ۰۰۰ ۰ هدلاح ینیدلوا
 هنس ۲۲ «بودبا لالقتسا بسک هدمیو ؛شئلوا

 یرادمکح یلهد هدمب و ؛ شمروس تموکح
 « هجندیا قوس رکسع هننرزوا شقلا نیدلاسعش

 رب هدشبرق لحاس « پولآ ینسهنیزخو یتسهلنام
 .ردشعا تافو هداروا و ؛شجاق هب هر زج

a“ ۰ ۳ندلاریصن و نداما  

 ندنن رصاعم یسوط ۱ ۱ نیدلارصان

 لئاونع « یرصان قالخا » هیلاراشم میکح «بولوا
 . ردشمزاب هنمان تیو یاتک

 نیدلا سعش « بولوا ۱ دوم نردلارصا
 ناطاس یکی هدنخران 144 ۰ ردیلفوا كشقلا
 هنس ۲۱ «بولوا فلخ ههاش دوعسم ندا ءالع

 وا سح هد ۱7۵ و ؛ شمروس تموکح هدیلهد

 نابلب ندلاثایغو ؛شعا تافو هدسبحم «یقرهنل

 .یدبا شلوا یناخ

 هنر[ ناخارغب دوم نیدلارصان

 ندنرارادمکح یلهد



 ص | ن
 یردب نانلو یرادمکح یلهد « بولوا ندنک

 بصن هنکانلاو هلاکت ندنفرط نابلب ندلا ثایف
 یورو نانلوب هدنناپ هدشنافو كنبردبو ؛شفلوا

 خت دابتیک نیدلازعم یلفوا تنهجرت بحاص نمی
 «هدهسیا شلاق هدکایلاو ندلارصا «هلکءا طبض

 | قلفت نیدلا ثایف ناطاس هدنخرات ۷۲۵ ًابقاعتم
 هشرزوا هلاکنب «هرکص ندکدتا طبض ین لهد

 «هلنمقیج هن کوا هلرا هده هجرت بحاص «مدنکی دیرو

 شمر و یخد یناونع قارادمکحو لالقتسا «هقشب

 تافو هدننامز هاش قلغت دم ناطاس . یدبا

 .ردشعا

 شیورد ندارعش رهاشم ان

 وا مدا ا لاباالو برشم یر ۰ کم

E 
 اعاد هلباتک هنوکرب هدنحو هقرخ کت 9 هالک

 .یدبا یرب ندهوند قثالع .یدردبا تحایس

 هدنرانک هلجد هددادفب هللا یجواس ناس هحاوخ

 ندزالوا لصاح هفرامم هدنرلنیب « بودیا تافالم

 :كیاس هحاوخ «لوا

 دوب هناتسم بجع یراتفر لاسما ار هلحد

 :هچدب رب ًاباوج هنتیب
 دوپ هناوید رکم بل رب فکو دیجتز رد یاپ

 تافو هدنخحرات ۷۷ ۰ ردروپشم ییدلیوس تیب

 .ردشعا

 ندنارا یار مظاما 3 ۰

 ماما و یلاهنصا 1 روا درسخ ت
 هب هفسلف و هبمکح مولع . ردن دناست (هضر) اطر ىلع

 هلبتبسانم قتلوا یسهنامیکح لاوقا و ینوقو یغد
 ىلع وا ءامکا سیئر ۰ ردزتاح یناونع ( مکح )
 یخد قبح هلیسیدنک « بولوا رصاعم هللا انيس
 «بودک هرادتسرو نالکن دننط و .ردب و ص یمیدلوا

 عقاو هلیسالع كناروا «هرکص ندتماقا تدم رب

 «بوشیقلاق هنیریغکت رلن ون «هننرزوا یر هتحابم نالوا

 ناسارخ نداروا «ندنکیدروک هدهکاهت هد ینتابح

 نسلاوا یادمه جش هدهار :یاثا «هلتع زع هنبناج

 ندهلاراشم جش «قرهباضوا هنهاکرد كنيناقرخ

 ةيغصت «هلتماقأ هدنهاكرد تدم ر و «تانا ذخا

 شلوا لصاو هناسارخ «هرکص ندکدتبا نطاب

to صا ن 
 .هنسیدنک یسالع یاله» یخد كلاروا ۰ هدهسیا
 ۔ولعص لهس وا داضتلا یضاق «ندنرلق دنل و هدنازواجت
 .هیق «هلتع نع هنبناج 2 ؛هننرزوا یراطخا كنيك |

 هني رل ته برعلا ةر زج و رع+ و نطسلف و ماش و

 «بودیار رتو طبض یتادومش» کءدتحایس ییدنبا

 رفش ویسوم ندنیقرشتسم ًاریخا یمهمانتحایس وب
 راز, هلیسپسراف نامو «هجرت هبهجزسنارف ندنفرط
 .زنک» هقشب ندنو .ردشفل وا رشو عبط هدس اپ

 « همان یانشور» و روثم هلساونع « قیاقما

 «پولو عوقو لخ د هنداتتعا .ردراویرامشا ناود

 . ردرلشعا دع یرهد یراضعبو دحوم یرلضمب

 هددادغب هدعبو هدرصم یسیدنک «هروک هنفیدناوا

 *ودحالم ند هفیلخ باح هدعب ؛ بولوا لئا هترازو

 سیر «هدقدنلوآ مازعا ًارومآم هنیدزن هیعاعسا

 هروک هثبهذمو رکذ كن رلب دن ندنبلاچ هدحالم

 ینیدزاب اهرک ایوکو ؛شلدبا رابجا هغمزاب ریسفترب
 «قرهنلوا مكح هنیدالا ندنراشتنا دریسفو

 هدارواو ؛ شملکچ هب هرافمرب هدناشخدب رار هلا

 لخاد «بودیا تافو هرکصندوازنا تدم یلیخر

 هدهلاسر روت.دم . ردشفلوا نفد هدەراغم

 «6 مظعاروتسد ۰٤» مظعانوناق » «« مظعاریسک | »

 لئاون « لوتسلا» هدیتفو « نرناسلاداز »

 یرللاوحا هدلاحره .روشوا ثحم ید ندنتاغل أت

 مےلطو «ینیدلوا ندهبرض صاخشا ندالیبق امعم

 ینیدشارغوا یخد هلبرلاعدا تالاحم یک تاجترینو

 . رویلبشالک آ

 ییاوش
 :ردندسهر وهذم *و دیصف 1 ییدلیوس

 راد هنحدم كحورو لقع تب

  اربا كدهنخشرا 44۱ لد :۲ 6 ۰ هدهسروبفا

  كویو یررثا موظنم هلبرلناونع « هماننداعس » و

 . نام "الش ندنسهبیف *هلاسر رب هد« هدکشنآ »

  ؛شفلوا بق «هسیا شقیک هیءرترههرکصندنوا
 . دیمسوایردارب ندا تقافرامتاد هنسیدنک تیاو

 اروا و ٩ شمرک هدنناتسهوک ناشخادب ین رم |

 رهظم هرابتعا و تمرح قوچ ك هدندنع یقلخ ۱

 یغافو خیرات هدننسهرک ذن هاشتلود .یدبا شلوا |
 هد «خراوتلا موفن» «هدهسیا شمرتسوک ۰۱
 هدنلاح جرت .روینلوا ناس یکیدتبا تافو هد ۱
 - وا ثح ندنتحایس هنرلتهج زاجح و رصم و ماش



 اب ااا را
 , ۳ هما

 ص | ن :
 دن رهوکود سلرقم قاط تفه یالاب

Eدنرترب تسهورد هچره تاثاک رک  

 مدق رد دنسدق ياد ناکدرورپ

 2 نو فاسراب هر لوک صوک

 هلاکت

۳ 

 هدناتسدنه 2 ۰
 ۱ روپ اس رصاب ۱

 مکح هنس ۲۲ كلدهنخمرات ۸٩۳ ند ۸۳۱ «بول |
 .٠ ردشلوا یناخ كيراب یلغواو ؛شمروس "

 E ۱ یدنفا قابلادبع رصان

 .یدیایهش یسهناخشولوم ویقیی «بولواندهیولوم
 حشو یردب كموحم یدنفا نافع یباس یش
 ىلع جش یردارب «بولوا ییغوا كنبدنفا ركبوا

 دروک ذم هاقاخ هدننامز خشم كندنفا قطف "

 روک ذم هاقناخ هد۱۲۱۹ ۰ یدبا یسبشاب نزن |
 شب .ردشمتا لاحرا هد ۱۲۳٩ «بوع هنتسو |

 « ېک ینیدلوا یرامشا ناودو یرلحرشو هجرت "
 «هلفلوا یسهداءلاقوف تراهم ید هدیقیسوهنف _

 :ردندنرامشا “لج علطموش .ردراو یرلهتسب یلیخر

 شلاق بولوا تسم هناناح خر بوقاب لکوک

 شلاق بولوا اپو تسد ېب هنیآ لاثم
 تابا ءافاع ےک هللا نیدل رصان هلاروش یفتسل ان دجا )

 ؛ شش وام هدنخ را ۳ ؛بولوا یی درد زونواا

 هدر یردب ندیا تافو هد ۵۷۵ و

 « قرهلوا هدایز ندنسهلج تیهیسایع ءافخ |

 ۱۲۲ «هرکص ندقدلاق هدتموکح ماقم هنس ۷
 . ردشعا تافو هدنخ رات _

 «رارب هلکعا دودح میس هدنتموکح تدم«پولوا

 وک

 تاذ رب لدامو ردتقم

 .ربدتنا انب تاریخ رئاسو سرادمو دجاسم قوچرب
 هملاراشم ٌةفاخ هاشمزراوخ دم ناطاس .یدباشم "

 « هدهسا شفلو هدنت قوس نکته یثراق ۱

 رهثلا ءاروام « بودیا رومظ زیکنچ هدمرص وا "
 هبلا راشم ناطاس «هلذلوا طاسم هنن راتهج مزراوخو "

 ۰ یدیشعثود هنسهط اف یهراج تیتشا یدنک ۹

 «بولوا یغد ی رمش تیبطو یسهرج نان ب8
 :ردندنراءشا *هلج تیب وش

 یدلج نم سانلا ینداب قح تیلپ

 هیدقا حاودالب و یوم ديرب

0۹ 

 وا ندننارادیکع

 ص | ن
 انب من ا وتا )

 2 دبع لی إى زرطم رصان

 .یدبا یلمزراوخ «بولوا ندهیفنح ءاهتف ریهاشم
 یدیا یحاص یلوطدب یخد هدتغلو و و هدناس دا

 لیصح هدنتکام «بولک هابد هدنخشرات ۸
 بناح «نوجما فیرش حج یاغا «هرکص ندکهتبا مع

 اوا هدادنب هد ۱۰۱ هدنئدوع «بودیک هزاعح

 لوغشم هلسیردتو هدافا هداروا تقو ییخرب «بو
 .ردشعا تافو هدمزراوخ هدنخرات ۰۱ ۰ و ؛شلوا

 دیفم هتاف نکلو رصتخم یب « یریرح تاماقم»
 هلیناونع « برغلا» هدهتف و ؛ شا حرش قرءهلوا

 یرهزا هدیمفاش بهذم .ردشهزاب باتکرب عفان كب

 (یزرطم رەال ) یخد هدیفنح بهذم «هسیا لصن

 «بولوا بهذلا ی

 لامعتسا ساند. ا کا . یدیا ندهلزتعم هما

 یس هدداقتعا اذهمم .ردلوا

 :ردندنراعشا *هلج هعطق وش ۰ یدردیا

 هناو قوقح نع یامز یاعت
 ایماعت یدبت ءاقرزلا لع میبق
 ءاغر ناف لیضف اورکنت ناف

 ایدانم مکنم 9 یوذل یک

 e لا از با ین رصان

 بحاص هدنشاب جنکو و ؛شعا ت تا هدام یا

 تب وش . یدیا شتا تبخ هلا «هدکشنآ»

 :ردکن وا

 ددنخ یمهوا و عش وچ وا مزب هب مرک یمه

 ددنخیع وا عرکت نما مک نوچ مزاس هچ

Nare ( ۳ ) كنتالو توري 

 4۰ اکو هدنغامس کم )
 هبصقر یزکم اضق هدنسونح قرش هرتمولک

 ةفلتخع تاماج یروصفو اسم ی ۰ «بولوا

 «یسل اها ۷۰۰.۰ «هرزوا قاواترابع ندهمارصن

 صوصخ هنابهر فئاوط هلرتسانمو اسیلک ددعتم

 لو هدنفارطاو یرلقافوس شفشود لزوک «یباکم

 یسیع ترفح .ردراو یر جاب لس هیراج هایم
 ۰ هلک | تماقا هدبصقو تد_م لوط ) 2)

 تب «بولوا دودعم ندهسدقم نیک اما اراصنل انمب ِ

 ۰ رنالبوط راوز قوج

îعقاو هدنتهج قرش ناول یساضق هرصان  
 سو دنص « اکع هل امش « هب ربط اقرش «بولوا



 طان

 هلیغامنس سلبا ًابونج «هلرلاضق افیحو اکع هنب اض
 ییضارا . رددودحم هلیتالو هروس ید فرش

 یراهناهعاشاب .ردز ۲ یرلهووا «بولوا لام
 «یادغب ؛ینالوصحم هوجشاپ . ردمطقم هلا هذالح

 «نونوت «ماسیس «هلع «كج س «دوخت «یراد «هیرآ
 | تاناویح. RF ندهرئاسو موزوا «ریجما«نوتیز
 هدهجرد یاد نوفق هدهحرد یج رب یس هاها

 «بولوا ب کس ندهبرق ۲۷ اضف ۰ ردهراسو

 ندنفصن دارت ب6 ؛ردنوکسم هللا یلاها ۱۳ ۶6
 بوسنم ههذلتخم تاماج یروصق و مام یسهداز

 ۲۰ و دم و عماج ۱۰ هدنلخاد اضف .ردنابتسرخ

 ۰ رددوجوم ًاسیلک

 ۱ یرصان

 .ردشعا تافو هدنخرات NONE بولوا ندندافحا

 تنازریم رغنسیاب ناطاسو ندنس

 :ردکز وا تب وش

 تست رای هک ار "هدش لدو راهب دمآ

 تسنراهب یاوه و دازهلال یاورپ

 كنيشك وا ندنسارمش سرف ۳

 :ردیصلخ

 دو تب وش «بولوا ین اهفصا یسجرب

 نچچ لیرد نافیرح تسا تین تصرق
 عا هتفر دایرب هه لک ومه تسادرف

 لروهال ( هللا ةجر هحاوخ ) ی یخی[

 هنارو 1 ندق دلو اعو وشن هدیلهد «بولوا

 ندتماقا هددابآ حرف تدم ر و ؛شعا تحایس

 تاف و هداروا « بودیا نطو ددوتهکآ «هرزکص

 :ردکنوا تب وش .ردشعا

 تفرو دمآ سوه ون ناہلب ار سوهلا وب
 تفرو دمآ سکھ وچ ررکم ددق مس را

 یرود هاش ربکا و یییلهد یسیعچوا -

 :زدکتوا تب و «بولوا ندنسارعش

 دنادیم هئاسفا اد ریجتز هلان مئونج

 دنادمم های شدرک ار یتشکرس مد

 است, کا نایت دنا مرق ۱ ۳
 لدابارتسا یر « بولوا یهلخ ق

 كلام اا « هاتر هناتسدنه « هدلاح ئادا

۰50۰ 

 ارش نارا (رصان درگ ازربم)

 .ردشا تافو هدسرانب «هرکص ندکدزک یدنه

 :ردکز وا تب وش

 رب ما اتسلک یوس نابغاب یا مشت آ
 تسرتسک اخ منکیم تلاتسوب رد رظن ان

 :ردکنوا تیوش «بولوا یینبوزق یرکید --
 لصاح هچ داخره , مدمه ییهدش لک یا

 لصاح هچ رای یف هدش یراخو سخ رهاب

 ثكنیشک یا ندنسارمش سرف ۱ "قاب
 : ردیصاخم

 لزاریش یدج (یولهد رمان دیس ) یسیجنرب
 یردب و ؛ شا تره 2۳2 « لات یفیدلوا

 . هداروا ییدن؟ < کیا فک:

Eهلتعنع هب یلهد ؛هرکص ندندوع هتا » 

 هیلاراشم هاش . یدیا شعا باتا هناهعهاش

 ٍ شفلوا صیصخ تاثیممو گام هنسی دنک ندنف رط

 ۲ یسیدنک < درهدبا قدصت هارتف ینسهلج « ‹ نکیآ

 . فافک هلناعاو«راناص «قرهیشاط نودوا نداره
 « نکردیک هلباک هدیهاش تیعم . شعا ردیا سفن
 ۲ نادو لقا هیبهد یثمن « بودا تافو هدلوت

 :ردندنراعشا *هلج یعابر وش .یدشنلوا

 ار تس قاطو یناکی لیمرکح
 ارت تس قاس هک نآ تسد ز شون ی
 ۳ E مس قشاع یا

 ار تسا قاب زو-ده بش تلط زا

e 

 دیسر شوه شوکب میغ فتاه ز رعس
 دید دهاوخ دب چه دنکندب هک ره هک

  یملخ تاذ کا ندنسارعش دنه 0

 e « بولوا ۱ مط
 _ ۍرادهوص نا کد (كنج رفظ رداہ ج اق نيج كاملا مظان

 1 ۱ یرءیعاشم هلا لبتف نسح در ازربم و «یدیا

 :وا تیوش .ردراو
 موخ لیدکنس یا زیر متفک یعدم فرح
 , امندیزک بل درادن یدوس منتشک زا دعب هک

 لصا نع ( عیفش دم ازریم) ییمنتکیا -
 ا ی اس هدوتیکل «بولوا تامر
 نرق یجچوا نوا . یدبا فورعم هلکغد كجوک
 تب وش . یدیا تابحر كد هنط اوا یرعه

 : ردکن وا

 م هدهررو# 4ندم

 اس ی یاس ید a ات

 ار بارش غایا رآ شدرکب قاس

 ار اا عرب لاله یعاس رد



 قو

fهدنارهو ندنسارعش نارا ا  

f۔ اما ولماش نروس 4 9 لا  
 فسو» رو یلاود رب « بولوا ندنرلحادم كنس
 تافو هدنخ رات 1۰0۸ .ردراو ی.هموظنم «اضازو

 *ردندنسهروک ذم ًهموظنم تب یا

 مجنا نادنزرف هک ناهاک رعس

 رک كلف بوقعی مشچ زا دندش ۰
 درک مشح نیا دصق هناکرت كلف

 درک مر هلکو دون کرک ید

 كنبزافوب دیفس رحم (6۵۳2) | اغا
 كل هرن اطلس ةعلقو هدناحاس یلوطان[ ۱ 2

 نورا رب هدنسش راق كسودیام قرهلوا هدنلاعش

 یبهبصق ( سودیآ ) هدنرزوا هدم دق نامز «بولوا
 .ردشفل وا كح هلناماکتسا ضعب مویلا .یدروینلو

i؛بولوا یا تیاذ جاقد ند ها | عف  

 عفان ) :ردنآ هحور یرافورعم كا

 تار هلراردارو یردب هک (ءاقرو نب لیدب ن
 هدنسهعقو هنوعم رت ا ندهاح نانعتم

 (یازلا ثرالادبع نب عفان ) - .ردشلوا دیهش 1

 « نیزسکا ترجمه «بولک همالسا هدهکم حف هک
 هدیقوراف بانج تفالخ و ؛ شلاق هدهمرکم ك

 .یدیا شلروس نییعت هنکالاو همرکم کم

 وا ندنیمبات ریهاشم ( هللا دبع وا ) ۱ وا

 ہلا یتیدلوآ لصالا یلید بول ] 7 :
 ییلدازآ تب (امهضر) رم ن هلا دبع ترضح "

 كبه رش ث داحا نالوا یو ص ندهلاراشم . یدیا

 هدنتناور «بولوا یوم ندهجر بحاص یغوچ
 هدنخرات NN هدتاور 73 ۱۱۷ . ردقووم

 .ردشعا لاحرا

4 

 وش ۰ ردشغا

 هدهحرد یهکیا و ندءارق هاشم ۱ عفان

 مرک نآ رق ملم رو ٌةنیدم «بولوا ندنیهبات

 لاحرا هدنخرات ۱3۹ «هدلاح یغنیدل وا لوغشم هلا

 .ردشملا

 .ردبل )) «بولوا ندنسا رهش نارا ۱ ها

 وش .یدیا لوني هلقلبعم ۲ ادشآ

 :ردکن وا تیب 1
 منک ی داهظا قسود فرح هکر هاب
 مک یدادیی هک تس یتبسد هدیاوخ

(Naxos )هدالقک م با هاون  

 «بولوا 2 كا كن رازج ۱ سوسقان

2۰-۰۱ 

 5 « هرزوا قتلوا ملسم |

 | ( یجلانحرادبع نب مور وبا)

 * | ن

 . ردعقاو هدنسیقرش بونج هرتمولیک 4٩ كب هريش

 نسیونج مست یضورنم طخ یلامش ضرع ۷۳
 یسیہرط لاس یخد یطخ قرش لوط ۲۳و «قش
 ۲ یو هونج ندلاعش . ردا روم ندنبرق
 « بولوا هرتمولک ۲۲ یا هدنرب شینک كا و

 یسیلاها و هرتمولیک عبرم 44۸ یهیطس ةحاسم
 « بولوا لهضرام ییضارا . ردیشک ۰

 راب لزوک كيو یرلغاطردق هنب راعافترا هرتم ۱ ۰
 گانبررازج هدالقیک ردراو یسهراج هایم هل رایداوو
 نوتز قوچ كب « بولوا قبنم كاو لزوک كا

 راس و مداب « زوج « نويل « لاقتروم هلبراجافآ
 كيو لدتعم یخد یساوه .ردراو یسهرثم راجا
 یزکر م بولوا عقاو هدنلحاس یبیغ لامش .ردفیطل
 ۲۰۰۰ برق انسهبصق ( سوسقان ) نانلو
 نانلو هدنتهج برف .ردراو ینایآ لزوکو یسیلاما
 ناک هدنفارطاو هلبراهطآ سوراپیتنآ و ( سوراپ )
 لیکشت اضق رب ربارپ هلبا هریغص ریازج قاط رب
 .ردنوکسم هللا یلاها ۲۰ ۰:۸۲ «بودا

 هتکاک كاتسدنه Nagpour) ) ۱ دو اب

 (سن وورب لارتنس) میت هنسهرادا

 نالوا یمانمهو كنتموکح « هزکم تالابا» یني

 ( یروادوک ) « بولوا رهش رب یزکم كتلایا
 ,ESE هدنرزوا یرپ ) ان ) بات هنغامرا

A۲۱۳۹" قرەلوا و ترم  

 هدیقرش لوط ۷۱۷۰ هلبا یا ضرع ۰

 یا ۰۰۰«بولوا رهشرب هاکت راجو كوس .ردعقاو
 كوس « یساما ۰

 « یرهنافب ددعتم « ینیرش عماج جا جاقرب « یراراب

 - هتسخ رب كوب شفلوا سیمأت ندنف رط رازماک |

 هنانتسبح و یسهناخراع « یسهناف « هلبس هاخ
 .وممو تاح وذم راس هلب را همای قوعءاپ «یسموم

 ۔ ردراویساوهمالغاص ریارب هلغلوا قاع یلبخو ینال
 هل بمان « هزکم تالاا » قلا روکا -

 «بولوا یرب كالا ترد ناشلوا هرادا هدکلرب

 "ابواج «هلبرلتلیا رارب ابیف «روپابجو هدابرت الام
 یغد "اقرش « هلیسهبمالسا *هزاتع تموکح ماظن
 هتل ( رکستاچ) و هلیسهزاتع تموکح (راتسب )
 شک او ٤۸۰ یول هونج ندلاعش .رددودح

 ی.هیطس هام «بول را هرتم ولیک ۵ ی هدنرت
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 ۲۹۵ ۲۰ یسلاهاو هرتمولبک برم ۸
 تلابا . ردلسم ی ۸ ۵۰ ندرلن و هک «ودنشک

 یروادوک . ردوقنم هفاعس ابواضق كوب ه

 یس هونج دو دح ی رپ ) هتيم ) مبا هنغامرا

 (هیئاو) ندنرلعبات قامریا روک ذم هنب «یکی نیدرآ

 ییآ ۰ هلبا یتش هوسنج نالامش قلایا یغد یرہن
 ینسهیرف دودح ۰ ريلآ رلیاچ قوچ رب ندفرط
 كر هلک ندقرش ین هیفرش دودحو ( هدراو ) یغد
 | .رودبا دیدح یراره ( یاواردنا) نود هونج
 « هلک کود هنغامرا ( یروادوک ) یلج كران و

 ؛ روپنلوب هدنسهل ام .یزفروک هلاک الماك كايا

 . ردلثام هونج ندلاعش هرزوا تموم ییضاراو

 *لسلس (تاک ) و نانلوا هیمس ( تاکالاب) یرلغاط
 ندشنابمش تلنهلسلس ر نالوا طو رم هن هیظع

 كلهرتم ۱۰۰۰ یرلکسکو كلا « بولوا ترابع
 هدنرارم كراپا . رودیا زواحت قحمآ یعافترا

 هدوجو رلوک یمنص < قرهلبباب رادنب و رادس
 قح ییضارا هل يس هطساو رنو هک« رد ل تک

 «جرپ «قوماپ : یتالوصح هباشاب .رویناوا اوراو
 قوماپ هله «بولوا هرئاس و نونو «یحءاق رکش
 نازبم «بولوا قاجص یساوه .ردقوچ یفاجارخا
 ۸ نیشیقو 4٩ هللا ۲ نزاب یسهجرد هرارلا

 -ردهدن هرآ ۳۹ هلا

 هناتویجار هدناتسدنه ( ۱۵6۵۳) ۱ 1

 وکح رو دوح كنسهطخ روک
 لامش هرتم ولک ۵ دارو دوحو هدنسهژاتع

 ORC E بولوا رشرب دارا هدنسدق رش

 تاناویح نایر د شیت هلک هدنرراوجو یسیلاها

 ۔ ردراو ینراګ هیلها

 ناتس E E E را ام

 a i 0 نالا
 ندنسهبصق سیاح مبا کل «بولوا ندئناد

 2 هددابآ مظعو یلکزھو TO یغیدلوا

 تبوش .ردشعا تافو هدنشاب نکو «تماقا تدم

 > ردکوا

 تم

 مذاس قارف بشپ یک
 زیخرب باوخ ز مد تح یا

 یلرف لبج كنتبالو بر ساب ارط تا ۴
 ۰ رداضتر ی دغاحس تولان

foo 

۱ 

 هلنالوصحم واسو تبوبح “جنر «یسهزوف كرا ۱

 ۱ مان

  ندارمش نیرخأتم ( یدنفا دالم ) ۱ هان
 یغیدلوا لدادف لصانم «بولوا

 8 هدیصانم ضعإ «هلبا تأشن هدئدامسرد «هدلاح

 تاحر هاتسدنه ینبم هایسا شعب «هرکصندق دنلو

 رو ؛شلزا لصاو هونوکل هد ۱۲۳۲۷ «كرءدیا

 هد هردشغا تدوع هدادنب «هرکصندتماقا تدم

 : ردروطدم قیوشو «ررحم هد « نشلک ج »

 ییشل زادنا دصب نمابوچ هک مهاوخ
 ییشن زاب نیش, موکو یزیخرب

 هدنکنو ( 2۳ - ظزدا )
 هرتم وایک ۷ ۱ 3 ۰ ۱ دما

 نایکودهنغامریا ( یوکم نوس ) وهدنسیقرش بونج
 6 ندنساةتلمو هدنرزوا كلودج نالوا ,یانمه
 هلبا یلامش ضرع ۲۰۳۲۰۲۲۹ هدیراقون هرتمولیک
 ST تابا هدبفرث لوط ۷
 ملزوکو شینک «یسیلاها ۰ ۰۰۰ «بولوا رشا

 «یوماپو ینراجت كلشيا كب « یرلناقوس شفشود

۳ 

 قلاا ۰ ردراو ییاجارخا تالومعم یلهقاف فدص

 ۰ ردیرب رادلوصحت و تبنم لا كنیکنوت

eهل موح س تب لاک ریش بذا  

 هلکوب هدنرامشا « بولوا یصلخ ۱ قم

 هدنفاعسو تالو مورض را ۱

 هدنتهج لات كمورضراو
 ۱ هیحانر قلم هنساضق مونرو امدقم «بولوا اضقرب

 ۱ لشد اضقر هجرآ 4 قب رفتلاب اغا «نکیآ

 ۱ 7 ردشغل وا

TIENEN 
 ا e ۳ 3 ۱ اشا قماب

 لیصحت لاکا هدنلیکشت لئاوا تیهمظتنم رکاسم
 نونفو یتاسل زسنارف «هلبا مازعا هنایوروآ «نوجما
 هدررومأم م هدنندوعو ا ی هبرکسع

 . هگرهدیا بارم مطق هدنقو زا «قر هنلوا مادفتسا

 . هدننامز یرلترضح لاخ دیجلا دبع ناطلس ناکعنج
 . ناطلس ناکقنج .یدشلوا لئا هنسهنر تریشم

 هدعبو یس هنس یراسولج كنب را رضح ناخ رب زعلا دبع
 ۲۸۹٩و رکسعرس هعفد چوا هد ۱۲۹۲ ٤

 ودرا و ؛شلوا یرظان هرح همفد ىکا هد۱ ۲۹۲و
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  ۱۳۵م
 رل ویسیموفو هلاعسلاءو .دراکابلاو «هدنراکلر

 .ردشلو ترهش هلتماقتسا ؛قرهنلوب هدنراتسایو
 رمعم تقو قوج قرهلوا هدنرب یسهیندب یاوق
 کیک ار ی ۱۳۹ .«پولوا

 تافو قرهلوا زوامم نش شاب ناسةط یسهع هبنشراهچ 2

Namr ( ۳ ) كاسکور_ هدهقبب 
 هدنسقرث بونح هرتمولک ٩ اد روم

 تلایا هدنساقتلم كنبررن هربماس هلبا هزومو
 ددعتم «یسیلاها ۲۷ ۰:۰ «بولوا رهشر یزکم
 «یران دعم روکو ریمد «یسیریوک شب«یرللوبریمد
 یراهقراف فلتخم و ددعتم «یرلقاجوا سر لزوک
 ینراجت كلشيا هلیئافس رلشیا هدربن ییا روک دمو
 ۰ ردراو

 ندنسهسونج تالاا كن هقبعب قلایارومان ۳

 «تناباربو هبل _الاعش < غروبمکول 1 فرش «بولوا
 هللدودح هسنارف ید و ر ونیاه ارض

EVیاعش ضر ۰۳۳۹ هلا  

 دنهدنرهرا قرش لوط ۳۳۱۲ ها ۱۰6 1
 هرتمولیک عبس ۳۹۰ یسهیعطس ةحاسم «پولوا
 زسنارف یسلچ . ردیشک ۲۳۲۳۷۰۱ ییلافاو ۲

 ؛بولوا لهضرام ینیضارا زر 8
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 ندنسارعش ین افع یرجهنرق یوا
 : ردیصلخم تباذ شب

 مان ۰۳
 ةشرهدننامز كلاث ناخ دارم ناطاس ییجر

 هک« رداشاپ دم ییماشن نالوا شلوا لئا هترازو

 هبیلک قیرط ادتبا « بواوا یلغوا كنيبلچ دجاریپ
 ۳ ردندنر اعشا برج هعطق وش .یدشفل و كلاس
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 یدادجا ( قداصدحم ازریم ) یسیعجوا --
 كولم یردب كوي « هدلاح یرلق دلوا ندسراف

 یهدنبابط «هلباج هناهفصا ندنفرط یرب كن هونص
 «شفلوا نیم هنتهدخ قایشاب میکح «ءان هنتراهم

 . یدرلشلبا ثراو هدتمدخو یدانحاو دالواو

 ردانو «تأشنو دلو هدناهنصا هجرت بحاص هلوحوو#

 « «نونمو یپبل» . ردشغا تافو هدننامز هاش

 هلبرلناونع «ارذمو قماواو « نرشو ورسخ »

 « نریشو ورسخ » تب وش . ردراو یرهموظنم
 : ردندنس هم وطنم

 ییانشآ زا دعب هک یدوب شوخ هچ

 نایمرد یدوب
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 یعار وش . یدربنیک هاکاییکمک | هدروک ذم

 ٠ ردکنوا

 نیشد ناجو لدهتشک ماون قشعرد

 نشد ںامادب یاپ تبلطرد یا
 نمشد ناجردو نمشد ایم تسدرد

 نمشد نابرک مسدون تسدزو

 ناتسدنه ( یفوبادب ؛ینغلادبع ) یسیعشب -
 كنتموکح لک: | هدنتلابا روبلبج «بولوا ندنسارمش
 ردشفل وب هدنتمدخ

 نیادج , مسر

 ردک:وا تب وش
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 7 7 | تا
 هلبرانک غاص كنغامربا ( هرآول) و هدنسیونج
 كنتلاا « هرآ ول یغاشآ » هدنرزوا یمهطآ جاقرب

 « یسلاها ۱۱۵ ۸۳ « بولوا ره شرب یر

 ةسدنه «مسر «تراجت هلبتکم بطهدهجردیمکیا

 «یسهدشرو هیدادعا باکم ددعتم«یرلبتکم هام

 « یس هلاخ هن وم یعیبط خیرات«یسهنافتتک «یسهزوم
 «قیعمجراعشا سیف «یسهاخدصر «یس هحاب تاتاسن

 یلقاقوس شینک «یسورتابت كوب «یسهسرو « یبهقناب

 عنصم «یرنادیم مساو «یسهلم یی جاقرب مافتنمو
 ریس هدنرزوا كرېن «یرلمتخشر لزوک «یساسیلکرب

 كوب « یلودجر ردق ه ( تسرب ) «یتانس ردیا
 داوم لاسو یرلتلآ تعارز هلناجوسنم قومایو

 هرئاسوییچ «ماج «نوباص «ونریپسا .رکشو هیندعم

foo ٠ نان 
 «یراناخنابد «,یړلهناخریمدو هناخکو د+ یرهقرباف
 تراجت كوسو ی راهاکتسد صوصخ هنلاما انس

 ۰ ۰ ردراو یسهبرج
Nanda ۰00۲۱ ( 5 ) هالایه 

 كسك كا كنلابج *لساس |یود هدنا
 لامش ضرع ۰۲۳۳۳ ۰ بولوا ندنرهورذ

 ۷۷۹۸و عقاو هدیقرش لوط ۷۷۰ ۲۰" هبا
 »راهش ص مته

 قرشلاعش تبهسنارف ( ۱۲۸۲0۲ ) ۱ ار
 هرتمولیک ۲۸۰ كسراپو هدنتهج یس

 . هنرول هلبتقو هدنرزوا یرهن هنېروم )و هدنقرش
 ۴ تكشتلابا ( هلزومعم هتروم ) یدعشو كن ..هطخ

 « یسیلاها 1٩ 725 « بولوا نشرب یزکم

 «یرئاود طوب م اکوا هلیبتکم لوس صوصخ هرلساپاپ

 ین هببشقوقحو بطو تایبداو نونف «یسایمداقآ
 _ رم «يتکم یفالدیص نف «یسیلام بتکم یواح
 ۰  «ینالارادو نیلعماراد صوصخ هکمرب دشیتبرل هو
 ۰ نوعا ثاناو روکذ « یسیدادعا بتکم یلخاد

 3 « يتکم نامروا ۰ یرلهیانص تتکم یرآ یرآ

 خی.ران «یسهزوم « یسهججناب تاتابن «یبتکم تعارز
 یواح یدلج ۷۰۰۰۰ « یسهناخهوع یمیبط

 «ینالدیص نف «راجشا سرغ «تعارز «یسهنافتک

 ا
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 تایمج هرئاسو هقبتع ران آ « نونف «ایفارفح «ط

 تعارز«یرلندعم ریمد مساو هدنرراوج «یسهیلع
 - تاوداو تالآ قاعتم هرمد راس هلرلهنیک ام

 . ۰ ردراو ینراجش كاشیاو یراهقرباف هفلتخ داومو
 «بولوا مسقنم همق یا هلرلتسا رهش کیو یکسا
 ۳ لا هراس راثآ و هنيا لزوکو كوت اهد یسیکی

 ۱ rs « اتم
 تا هدانسآ ( Nan -Chan رک

 رب هنس 0 *لساس ۳ ناش نان
 یبوغ هدنتهج برف كنیچ «بولوا غاط كورن
 ( وسناف ) هدنسهرآ .تبت هلرببک یار

 .هنبررهت ( وثچاس ) ندنرهش( وفوثچنال )یکه دنتلایا
 یرضوط هام برف ندیونج قرش كد
 ندلون چوا هبناب ۲ هدنتهج قرش ۰ روینازوا
 هک دتک ۰ هرکصندکدشلرب « بولوا کم

 هدمب .ررراو هنسهجرد رازاق یدمرس «كرهلسکوب
 .(وهغنآ وه) هدنرلهرآ كرلن وب «قرهلبربآ هلوق چاقرب هنب
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 ندق دلا لآ یلبخ هدرلاروا .روینلو یمبانم كنیظع 4
 هرتمولک 4۰ هدنراهرا «بوشلرب هلوق کیا هرکص

 یتعافترا هرتم 1۲۷ «هللا لیکشت هلباب رب هدنتعسو
 ندنفرط رلبلاپوروآ هدنتهح برف اهد . رولو ۱

 هبط لاش نانلوا همت هلیعسا ( دومره )ا ا
 «بولبریآ لوقرب هدنفلنوزوا هرتمولیک ۱۰۰ یرفوط -
 ناشنان -راقبج ردق هبهرتم ٥۷۰۰ یراهورذ تیوب

 «بولوا یلایو برص كب هرزوا تیموم یبهلساس
 یرازافو شمب ررو دیک .ردیبک قوب یرلنامروا
 تبیتو نیچ هلبا ناتسلوفم یمظءا مسق ۰ ردراو
 . راتوط یر دودح طخ هدنسهرا

 -Nangas اساقان دوخاب 2
 8 ی ۱ یک اسافنا

 هدنتلایا (نزیه) هكنسهریبک *هرزج وسوک هد هينوب
 رب هدنسییونج برف هرتمولیک ۱۰۰۰ تنوکوتو
 مالغاص «یسلاها ۰ ٩۵۰ «بولوا هلکتنا و: رش

 .ردراو یرانفو یتراجت كاشیا «ینایل شینکو
 سا هدناتسدنه ( كمنا دوخا ۱.
 e Rh ۱ كان

 « بولوا مدآ رب شقا سیسأتو لیکشت یرلتثیه و
 رب ندنراجم هربخذو ؛شمغوط هدنخرات ۷ ٤

 مان نيسح دیس « هدلاح ینیدلوا یغوا كنودنه

 همهارب هلبا مالسا نید «بودبا مولع لیصحم ندناذ
 ؛شعا ادب داقتعا رب لصحم ندا نم كنیهذم

 شلوا عبات هباتک (دی) مه هعرک ننآ رف محو
 یوقنو دهز هع و رکف یدنک تقورب .یدیا

 «نوجا رشن ینبهذم «هرکص ندقدشایفوا هلا

 تقالط 7 قیهذم هلذل ر اقبح هشروضح كهاش

 هدنخرات ٦ ٩ ۰ یدیشما هعفادم هلا هداعلاقوف

 هرکص ندنسدنک :ردشما تافو هدنشاب ۴۲

 ینبهذمو تعاج رفحس یرلفلخ ناک هدنس هقرآ یربرب

 وروک ) ندرلنو «بوشاضوا هلا میسونو میظنت

 هلیامرف هاش ربکا_هدنخرات ۱۰۱۰ (نوجرا
 ردق هتقووا رل هترزوا همقو و «هلنفلوا لتق ۱
 *یداو « هلبا كرت یعاطاو نره ی رلکدتا مازتلا ۲

 نادیم هبهیخرات تاعوقو قوجرب «قرهاص هتفلا
 ( ریست راما ) هدنبرف روهال یرازکم .ردراشمرو
 یرلب اتکرب شل زا ندنفرط هجرت بحاص .ردیسهدلپ

۶00 

 ۱ راب هدنتحایس یاسا «بوقبح هتحایس هدن سده

 و | ن

 هلی یشاوحو لئاسر شعب یغد ینالخا « بولوا
 .ردرلشعا لیصفت ین راداقتعا

Oكنيچ ( ۱۲هداعن» ) غنیکنان دوخای ۱  
 ۱۰۷۰ نیکی هدنتهح قرش

 ۱۲۲۰ كیوتاق و هدنسیقرش بونج هرتمولیک

 یزکس كنتلايا( وس غلاك ) لا هرتولک

 «یروس «یسلاها ۱۳۰۰۰۰ « بولوا رش رب

 یرلهسردمو بت کمو یتراجتو میانص ثاشیا یلخ

 نرتقجم ییآ «بولوا قیاپ كنیچ هلیتقو .ردراو
 ید هرکص ندقدنلوا لقن هنیکپ زکرم مدقم

 رضاح نرق «نکیا راو یسیلاها بیرق هنولم رب
 هدنسهرص نایصع ندیا روهظ هدنطساوا یدالیم
 .ردشفلوا رامعا ندیکی هدمب «؛بولوا بارخ نوتیسب
 نالسم لاج هدردق ۰ هدننب یسلامها

 .ردراو ییمهاو ذوفل یلیخ هدرهش ران و «بونل و

Navarre ( ) لاعش تیهیایسا 
 » بولوا تلابا و هطخ رب هدنتهح

 «هللابج *هلساس هنریپ ینه هلدودح هسنارف "هل یش

 «هلبرتلایا هوالآ و ۲ وقزوپیک كن -هطخ یقساب اض

 بونج «ونبرغول یفیدریآ كنسارجم (هربا) ًابونج
 یلاعش قرش « هسوغارس اقرث و ندنتهج قرش
 ناه . رددودح هلرلتلاا هقسئوه یخد ندنفرط

 یه طس ةحاسم « بولوا رب "رب لکشلا حب

 ۳۰۱۸4 ییلامها و هرتمولیک عبرص ۱۰ ۸
 «بولوا قلغاط هدنتهج لاعث یسضارا . ردیشک

 قرهلوا قلهووا هدیونحو ندنراک:ا یسهلساس هرب

 یرلغاط كسکوب كلا .ردترابع قدنسیداو ( هربا )
 هایم . رودبا زواج ق آ ینعافترا هرتم ۰

 هبیبونج قرش ندیلاعث برغ «بولوا قوچ یس هبراج
 هربا ندیا قش ینسیونج مق هلایرج یرغوط
 بصنم راهنا قوج رب نیا هیونج ندلاعش هنغامرا

 دیره (هرغآ ) هبا (اغا) یراکریب هک رولوا
 هدنتهح قلغاط «بولوا فلتخم هر وکه عافترا ی-اوه

 ندکرد ه رفصلا تح هنن «هدهسيا قوتوص هحهدایز

 قوح هسبا هدنرلتهح قلآ . شا ردا افا

 أ ردق ههجرد ٤١ تنهرارطانازبم «بولوا قاحص

 یرلام م هلرلنامروا هدنتهج قاغاط .رولوا یغیدقیچ
 هكنراندعم ریمدو روک « بولوا قوچ ینداعمو
 ییدعش «هدهسرودبا نیمأت نلابقتسا كمیانص یترٹک

 هراوان



 و | ن

 .وچ هجاشاب یسیلاها « بولبراقیچ یزآ كب هدلاح

 یفیدلوا تبنم ك هنيا قم هووا ۰ رایت هلقناپ
 رلودج زکاای «نوجا قفلوا هدافتسا تح «هدلاح
 هکو سلاح . ردراو جایتحا هنساورا و قس هل رفح

 .ردريقف كي یسیلاها و لاطب ىرلفرط رثکا موللا

 «نوشز هللا هعونتم راخذ الو هوحلشاپ

 .ردنرابع ندنعاوا كرلهزبس و هویم و موز وا

 بوسنم هنتیسنج قاب یسیلاها كنتمج قلغاط
 «هدلاح یراکدلبو- ینرناسل یدنک موبلا «بولوا
 ه تكایا . ردنالتتساق یسلاها ك_نیرافرظ قلآ

 .ردیواح یبهیحان ۲۰۹ «بولوا مسقنم هباضق
 تفو قوجح یهراوان یعالسا لها سل دنا

 .زلیم خثرات ۸۵۷ ۷ « بویمهتوط هدن < تح

 ؛ شعبا لکشن قموکح نایتسرخر هداروا هدنسد

 ص «بوشل رب هلبغللارق نرغارآ قاهرآ رب هدعب و

 «بونلوا قاما + هسلارف هد۱ ۲۸۰و ا هن

 تاتو شفا لالفتسا ےک را هد

 یسهطخ هراوات .ردشغ وا قالا +« هنایسا هد ۹

 دتع ید ارو هسنارف یني هدنلامش فی هنرب

 یغاشآ» رک 5 نالوا میا ههسنارف موبلا «بولوا

 هلا یلاها یقساب بیحاشاب و قلم هنتلابا « هر

 . ردنوکسم

 Navarin ) شراوآ دوخا ) . :
 ی فا تان ۱ نراوان

 هرتمولیک 4۳ كهنامالاق و هدنتلایا هینسم عقاو

 -وا هلکساو هبصنر یزکسم اضف هدنسیرغ بونج

 نانوب .ردراو یسهیلقر و یسیلاها ۲۰۰۰ «بول
 هیسور هدنسیدالم خیرات ۱۸۲۷ هدنسهرص یلایصع

 هدعقوم و كنسهقذتم لود هرتلکناو ه-نارف هليا

 هلیس هعقو یرلغا قارحاو قرغ یتساغود یلناثع

 تكنسهعدق *هدلب ( سولس ) هدنبرق .ردشلو ترهش
 یب ( نورتساق واب ) اکوا ۰ بونلوب یرلبارخ
 ید (نورتساف ون ) هنکیدعشو « هملف کسا»
 .رولند « هعلق کد

 Naupacte,Naupactus ل 3

 E RN سوتفاروا
 هبش هروم هدنانو ( ۸20۵۱18 )

 | یو هدنسیقرش لحاس كنسهرزج
 رو هدنسبرغ بونج هرتمولک ٤٤ ثبهشروقو
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 . ردراو ینراج

 روصت هدنروص کا هنرزوا كنيتسدرب 55 |

 U زر نزن تا
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 كىتاب هیت روقعم هدیل وغرآ هدنجما كزفروک م-او
 اها ۰ ؛بولوا هلکسا و هبصق ر ی زکس

 نبتم « ینایل مالغاص ۰ یبدادعا ېت کم <« یسل

 هراسو ىغا نویز بارش «هریخذ و نما
 ندهنثآ فاعتم ینلالقتسا تبانو

 هرادا . یدیشل وا قاب كانو هنس چاقرب لوا

 | .یدرونلوا همست ( یلو ان ) هدننامز هماع

Naubourg 5 ۹۲ هةى  

 ا ام نیوی
 3 (هلاس) و هدنسه یف بونج هرتمولبک ۲۷و هدنغاوخس

 ۱ عقاو هدهفاسم كاهرتمولیک ۲ ندننیع لحاس یرپن

 «یسیلاها ۱۷ ۸۷۰ «بولوا هبصقرب یزکم اضق
 « یمهناخهتسخ جاق رب ۰ یسهافحیتب رب «ییارس رب
 هلیفارط یثید لیف ۰ یراتکم هد-شر و هیدادعا

 لصاح هدنراراوج و یرلهقراف هراس و هچروف
 .ردراو ینراجت هراسو بارش «هربخذ نالوا

Ils 6: ۵ هاا ۰ 

 ٍ 2 (یریازج نویرح) ی
 .ردبرکید مان كنبربازج (آ وماس ) کهدریبک طيح
 [ .هلروس تمجارم هنسهدام «آ وماس » ]

 هدنتهج بیف فنهنال آ ( 1۱۵۲۵ ) ۳
 هک «هردرم ر مبا هنغامرا نر ۱

 «هلناعم هدنبرف ( خاباس ) هدنکاسنرب ( دلفنکرب )

 یداورقوج یرلغابو تبنمیرفوط هبقرش لامش
 هسه هللا هیسورپ قاهرآ رب « گر هدیا نایرح هدنکا

 -ندنایرج كلهرتمولبک ۱۰ .هلبا قیرفت یندودح
 یسارح ۰ رولکود هنغامرا ( نر ) ندلوص هرکص
 یمظعا مق 2 ردراو رهرونمم چاقرب هدنرزوا

 رل هن افسری ب

Naiadesهدنرطاسا ےدق نانو  

 E ماطر هران ۱ هداین
 وصندنغآ و لاک هلرلجان ندزاس «بونلوا مز

 . یدرلب دنا

 یملخ كتاذ یا ندنسارعش نارا ۶

 لناهنصا ( اضردمع ) یرب «بولوا ۱ 5

 . یدیا ندنن رصاعم ها نیناحهال ںزحدم جیشو

 : ردکنوا توش
 تسا نت اجام هنیسرد هک تشادنب هلان
 تسا كنت ايد هک هعیسارس تشکر و تقر



 دادن ارام سک چھ تورح یوج زا ییا "
 تساهتفراتد ر یرادنب همشچ رس نیا رضح

 ا اتس رام 7

 0 e ا چاساان

 قرهلوا هدنسیشراق ك( نداراورتب )و هدنون

 «یسل اه ۰ ۰ «بولواهصفر هدنرزوا هننوط

 كلشيا هلا هسافع كلام « یسیدادعا تک ییآ

 سا رکو ا * یو لا « لاپ بارش ؛ییراجمت "

 . ردراو یاجارخا
 شرب ۱ له وسان هدناتسرام ( 11 3

 هبصقر یزکس كنتلیا( لهوس ) هدنسیقرش لاعت
 یدادعا بتکم « یبیلاها ۱۲ ۰۰۰ «بولوا

 ود رفابوریمد «ی..هناخهتسخ «ییدشرو
 . ردراو یرلهقراف ضعب راسو

 كء د« > « Nenstadt) ا

 EE ۱ داتشیان
 ( نر ) تنهرواب : یرلکوب كا « بونلو رلهبصق
 هدنسیب ملاعش هرتمولک ۲ كن ( هرییسا ) وهدنتلایا

 تاایرتسوآ هلنالوا عماج یلاها ۱۱ ۰۰۰قرهلوا

 هرتموایک ۳ تل هنایوو هدنتلابا ایرتسوآ شش ۴

 قرهلوا هدشونج نوکسم هللا لاها ۰

 ۰ ردیالوا ۱

 هو ص هدهم رکمهکم هدننامز تلهاح ۱ هلن ان

 . یدیآ نصر زوکسهدنرزوا یم.هیت ۳

 8 نالوا زوکم هدنرزوا یمهبت افص ایوک "

 سخش یبا كکرا یرکیدونداق یرب رار هلیاکیه
 6 ا از باکت را هد مک راوج «بولوا ۳:

 ربار هلا لاحوو «داقتعا هد شغلوا لیوحت هشاط |

 . یدرردبا تدابع هییدنک ۱

 نجس | هصفارفلاتفهلا نرونلایذترضح ۱
 رفح . یدیا بوسنم هنس هلمسق بلک ی .بولوآ

 دیس نانلو یسلاو هفوک ؛غ نکا هفیاخ هلاراشم

 بودیا جوزت نسهریشمه كن ەچ رتةبحاص ساملای

 ی-هراخ نالوا عقاو هلبا ( هضر ) ناثک ت تح

 كملاراشم تینونم راهظا ندنسهجوزو

foo 

 . یرهناخەكو

 ر ب ن

 یخدیهچرت ۀبحاص نالوا یزبدلاب «هنیرزواییلک:
 تناطفو لقع . یدبا شمریدتا حاکن ههفلخ

 «بوتازت نتبع كنیرونلایذ بانج .هلرتهج قحاصفو
 هک «یدیشلاق رادافو هدهجردوا ید یمن دن

 «ملاراشم ینادب یدنک هدنسهلوم هعقو رادل مو
 .یدبا شاسک ینهراپ کیا هدهرصواو را ریس

 راځم ترصد هرکصندن رونلایذ بانج تداپش

 بوتکمر لصفم هبواعمریار هایکلموک یناق كهلا
 ( هضر ) یفل رلایلع ترضح هدنو «بوزاب یخد
 صیرح هراثدخا یهواعمو « ماهتا هل است ینمدنفآ

 ترتکم . ردشلوا بس ه هنتف ماظعا «كرهدیا

 ًاتع هد «اشنلارهاشم » و هد « ییافا» روک ذم

 نیلک « بولوا یحد یه رەش تعیبط ۰ ردلوقنم
 ققرافم ندنس هلیبقو موق نکر دیک هب هنن دم قرهل را

 چ دز «یب یک یغیدلوا ینهدیصق ر زبمآ تیاکش هدنفح

 اش ءنولوا یره رم یخد هدننداهش كنم ۳

 رک وا تب ۳

 ةثلث دعب سانلاربخ نا الا

 رصمنم ءاج یذلا ىيجلا لیتق

 ی.ارق یبتو ییاال یلامو
 ا ورع یا لوضفانع اوسغدقو

 و « ( س ىلا ) اشاپ هتلادبم » ] ا
 هنرهدام «اشاب یئا ینطصم » ل

 [-هیدویپ تجار
 نداد( یدنفا نام میش ) ر یان

 ه_طاف «بولوا ندهولوم نو 3

 «هرکص ندق دلوا یشاب نزن نامزییخ هدنس هناخشولوم

 هد NE ۵ دا

 قراهمیهدکلن زین و هدیقیسومنف . ردشما لاحرا

 ۰ زدن وا

 ادهاز نس یم قوذ هيئت كس عالک ۲

 دونلزهلیب رول رالک ۱ ینآ ییا نکیا تسم

 ر و كنس هبصق بر ساب ارط ۳

 شعب یغیدلوا یبیلصا مسا تریق | ۰27

 ow و

(Nebraska) 2هتالب هلرکید مانو  
 هدیلاعش یاشمآ ( Pa ) ۱ همساربن

 هنیظ رد و اب هدنرلط 3 ی هعمتح كلام

 تبا ندرلغاط لایق « بولوا رهن و عبا



 ر ب ن

 هدب ضف لوط ۱۰۳ هللا یلامش ضص 4۸۱۴ و

 ( هال یلامش ) نشلرب هدنسهبصق ( قبس هتالب )
 قرش ادتبا « لکتتلاب ندنرربن (هنالب یبونج) هللا
 یغوط هقرش تیاہنو هلام قرش هدعب «4یبونج
 ( پولترو ) « ( پولهلدیم ) ندلوص « هلایرج
 یءوکحنالوا یمانمهو «ذخا ینرل اچ (نرولا) و
 فرد دودج «هرکص ندکدا قش هقرش ندبیغ

 روکذ م .رولیکود هبیروسیمروک ذم زدغاص هدنس
 ۰0۰ یسارحم یغاشآ ندنعاقجا لع دارم یا
 .ونجو ٩۰۰ یا (هالب یلامش) یراقو ندنواو

 كننوزوا دل « بولوا هرتمولک ۰ ی كنب

 هكتنوت كد هل یفیدشیراق «یروسیم ندنعبنم

 ۱۶۰ ۰ هدن رق یساقتاه .ردهرتءولنک ۱ ۰۰ یسارح

 مب ص ۲۳۲۰۰۰ یسهضوح .ردراو یعسو هرتم

 هللا یلاها ۲۱۵۰ ۰۰۰ « بولوا هدنتعسو هرتمولک

 یآ نوا زوقط هدهنس«بولوا زآ ی وص .ردنوکسم

 روک هادی هک هدنضوم تاقاروق ىر
 هدنلاعش یاه مآ ۸

 RE و 2 ِت

 نایبلا فلآ ندیا نایرج هدنجما « بولوا ندنس

 رب

 رب دتع هر ندقرث .ردشغل وا هی هلیعسا كره

 یهشوکیبونج برغ زکلای «بولوا هدناکش لیطتسم
 هودارولوق قرهلوا كبسک هدننروص هیفتسم هی واز
 یروسیم یدودح یلامث قرشو قرش . رددناع
 ًهضورفم طوطخ یسهراس دودح ؛پولب ربآ هلیسارحم

 غنیموو ارض «هنوقاد الامت .ردترابم ندهیقتسم
 ارش «سامناقو ودارولوق هن ًابونج «ودارولوقو
 ؛۰۳.رددودحم هلبراتموکح هوو و یروسیم یخد
 ۱۰۱۴ هللا ۹۸۴ و یلامش ضرع ۲٩( ۰۰۳ هللا
 ةحاسم «بولوا دتم هدنرهرآ رض لوط ۲

 یسیلاها و هرتهولیک ع برص ۱۹۷ ۲۱۹ یبهیعتس
EYهرزوا تیمومع یسضارا .ردشک ۷۲  

 كنسیق رش مىق .ردلنامهقرشندبرغ «بولوا قلهووا
 هدایز یتبلباق هنارمع « هلغلوا قوچ اهد یراوص
 هلرلتوا نوزوا ابق و یاس یس رغ مق « بولوا

 ترابع ندرللوچ قلموفو ندرلراچ زسنایاپ روتسم

 راعثا سیفو تعارز قجآ .ردیلاخ ندجافآ و
 یرارومشاب یخد ان رلاروا «هب دلب رلبا یرغوط هيض
 . ردهدکا دادعتسا بک هتعارز « بولاغوج

foo ط ب ن 

 هدنبسن وا نیذبق و قاحص یلبخ نزاب یساوه
 یکهدنسهرآ هعک هلبا زودنوک «یکینیدلوا قوئوص
 .ردعیرسو قوج یالوح و كوس كي یغد توافت

 .ردمالفاصو عفان ٹپ هتم «ندننیدلواسباب كب قجآ
 یبیتلآ شب دزو ىجا كن-یضارا یرانامروا
 بوتوط یالوق رلجافآ نایکید ؛هدهسیا هدنتبسن

 هس رج هدراهنئس كوص و « ندنکیدوس قباج

 « كر هل یکید هرم ریغو هرفم راجا هجرلنویلم
 نانلو قوح کل ردهدتفل وا رشکت ران امروا

 «جافآ هرق هدوکس «قاوق «زوج «هشیم :یرلجافآ
 زونهیئد یسهعورم ؟یضارا .ردهراسو نکروک

 «بولوا هدکا مسون هکدتیک «هدهسیا زآ ك
 «یادغب هدهحرد یجکیا و رصم هدهحرد یجب

 .رولوا لصاح هرئاسو نونون «هڼاتب «هبرآ ,یالو

 یزوکوا ناب نار دلوط ین رارباچ زسنایاب هلبتقو
 «یفآو ندرلنو نآالا «هدهسیا شلازآ یرلیروس

 یخدهیشحو تاناوبح رئا-و یعاونا كکبیک «تروق
 هده جرد یر یسهیلها تاناوبح . ردهدةنلوب

 هدهحرد یحعچوا « ریغیص هدهج رد یمکیا «زوموط

 تعارز .ردزآ یرلنویق «بولوا ترابع ندهلکرخ

 - هلس هدبا لاغشا ینلثم چاق رب كانسهدوجوم *یلاها
 جابتحا ردق وا هلاغت شا هله انص زونه «ندتکع

 داوم هروک هبهباخاد تاجابتحا هنب « هدسیفوب
 هدیراهشراف كجهربتک هدوجو هعانص ةفلتخم

 رحم ندیسالطآ طبع رح .ردهدقلافوچ هکدنیک
 لو ریمد لوس نالوا دتع ردق هلدتمم طبع

 «ریارب هكا قش هنو کام یرب كانبرلطخ
 تادراوم «قرهلربآ یخد هلوق چاق رب هدنتهج قرش

 نک ن افس ریس هدنراهنا .روبدیا لیهست ینسهبراجت
 هلریجشز هدننی یسیلاها .ردیلتجز زار « هدهسیا
 ( ههامدا ) یزکرم . ردزآ تب رلیلاش مآ لصا

 5 <1 «برلوا ینهبصق
 کس نداضعا ۳۳ . رریتنم هاضق ابو

 سا رب تراب نداضعا ٩۸ هبنابما تیم رب
 باخت ثومبم ۳ ههرفنوت یوم .ردراو یناثومبم
 یقح كمرو یر ٥ هدنب اخت ا كراو كجا

 .ردزاح
 هلا برعلا ةر زج ( ۱۲۵۲۵۱۲6۵05 ) ۱ ۰

 صولا یعد هدنراهرآ ماشو قاع



 ی ب ن

 شفل و نکاس هدنرلف رط یعاشآ ا تارف 1

 هلبرظنبرع هنیرایدنک لئارسا ین «بولوا موق رپ
 رلب یع«هدلاح یراکدتبا دع ن دلع اما ینو «یرلت دقاب
 هل رظن ینهبمش رب دار اداک ایو یاس هرات و

 یم اوب هرلساب رس و یفادلک هعف د قوجو ؛یدرراقب

 1 مهم یلولدم كمسا وب هيلع ءان .یدرارررو |
 بکس ندنرلسنج یفایرس لیا یفادلکر برع «بولوآ

 . ردظرطم ىخد یلوا شفلو موق رب رام و
 شغل وا هجرت هب یرع هلساونع « ةطبنلا ةحالفلا

 دارکو تعارز نف كرک هک «ردراو روپشم باتکرپ
 «ندنفب دلوا عماج یهعفات تامولعم هدنتح یموق طب

 یرشن ندنفرط ینیقردتسم اوروآ شعب هوا

 ینیدفلوا بوتلو ارج ۶ مد نا شفل وا ته

 .رددوجوم هدنرا ڼاطتک شمب كزمرهش و ۱
RRهدزغایتس ال كنتالو  

 ۔ رش لاعش هرتمولک ۷۰ كةشمدو

 یرزک م اضق هدنک#| كزعشلا لبج قرهلوا هدنسیق

 هدنفارطا «یسلعا ۲۰۰ ۰:بولوا هبت ت
 قوئوص تب نزا «یهبراج هایم هلرلهاب لز
 رر صوصخم هنبراکیلوتف مور « یوص لزوک رپ
 اضصآ و یلاخ کسا رب هدنلاح بارخ «,یرتتسانمو

 .ردراو ېتکم صوص هنیرلرنویسیم 1
 هدنسیق رشلاعت یاهتنم كذاب یساضق كب 1

 « كرامب اغ «هلیغایحس اج امش « بولوا متا

 یخد ًاقرش هل رااضق امود و ق قشمد سف ًابونچ

 . نم ۳ هللا برق ۲۰ اضق .رددودحم هللا ماشلارب ۱

 یسلاها ردق ۱۸ ۰۰۰ «بولوا ى ندهعو "

 . راردملکتم هلا ییرع ناسا یبهلج هک « ردراو
 هبهراسو هریخذ « بولوا تنم لیخ یتا زاۋ
 .ردراو یالوصحم قامتم _

 هدنتهج قرش طول ر و ۱ ۱
 « بولوا غاط 2 هدنتکام رساومو 23

 )م( یوم ترضح «هروک هنتباور فارن ف

 لخاد ,« هدهسيا شمروک یددقم ضرا ةدروآ

 .ردشغا لاحرا هداروا «ندنفیدلوا ردتم ىا

 ندناضف و ارمش نررخأتم (فب - دم) |لین 3
 كنیدنفا رشاع مالسالا چ توو ۱

 .یدبا یلغوا كنيدنفا یرو سیون هعقو و یدیفح
 ہد هو «شقلوا بصن ا رسم رعم ۵ ۰

 ۱ پب ن ۰:54

 حش . ردراو یسهجاود . ردشعا تافو هدهرهاق

 عطقم وش نالوا راد هنخرات یاذو بنهدد لاغ

 :ردندنراعشا *هلج

 لیبل كلګ ی هدمد وب یتخ را یدید

 هلاح لها بوید وهاي هدد بلاغا یدچوک

 ولیک ۲۰ كسدق هدننطسلف ۰

 «پولواعقوم رب هدنفرش هرتم ۱ ی و
 «هلغلوانونظمیفیدلوا نفدم ك (مع) یسوم ترضح

 ی مقوم وب ۰ ردراو ینیرش عماج رب هاکترایز
 لاحرا لع كېلاراشم ین هروک هنتاور كلئارسا

 قوچ ندنغاط ( وبن ) نایبلا فن آ نالوا فدو
 .ردقازوا

 هبال ایه دنا امش كاتس دنه (Nم21) ۱ ۲

 قونج كنسیطسو مق یابج *هلداس
 هثبج هلب را هطخ رامو دوا بات هب هرتلک او هدنس طزام

 هرادا هدننروص هلقتسم تلود هدنسهرآ تی مبا

 ضرع ۲۰۳۱۷ هلا ۲۰۳ ۲۵" .ردرب رب روئلوا

 قرش لوط ۸۰ ها هللا ۷۷۲ 4د و یلامش

 ییغوط هب یب ونج قرش ندیلامش بیف هدنرلهرآ
 ۸۵۰ یو هدتماقتسا و « بولوا رب رب دتمع

 هلتبیت لا ۰ ردهرتمولک ۱:۰ یا یطسو و
 هب هرتلک | ندرلفرط راس و هل دو دح نيج یی

 ینهییتس TE رددودح هليكأام دزه ما

 یسیلاها«بولوا هرتمولیک عب رص ٠۵۷ ۰۰۰ ًابرقت
 ا تخ راتق ۳م مک “را
 قفیدلواغلاب هنیرادقم ٥ه ۰۰ ۰ قتموکح لابن

 یهدنسهیل اش دودح یسیضارا كلاب . روی دیا اهدا

 (ییارت) هدنسهس ونج دو دح قر ه الشاب ندنترص هب ال ايه

 یسهقطنم ىج ر : ر دمقنم هب هقطنم چواكدەنبرلقلقاتب

 ۸۰۰ ۰ یراهورذو نالوا كسکوب كد هب هرتم ۳ ۰ ۰۰

 هک «ردهیلاع ٌةعفترم *یضارا نلسکو ردق ههرتم

 هلراراق یدمرس یرار, ثک او یلاخ ندنانابننوتیسب
 هليا ۱۲۰۰ ییعکیا ؛ ردروتسم
 هک« ردهیطسو *یضارا نانلوب هدعافترارب هدنرهرآ

 یخد هجنالوصحو تانابن «بولوا لدتعم هجاوه
 ۰ هللا ۲۰۰ ییعچوا ؛ردعبات ههلدتعم ملاقا
 اوه هک «ردرارب نانلوب هدعانترار هدنراهرآ هرتم

 شک | « بولوا دودعم ندهراح میلاقا هجئالوصحم و

 و .ردقلنامروا دوخاي قلزاسو یناقاتب یرارب

 مرام ۰



۲ 

 هی زر

 هلهجوو . ردریفآ كپ یاوه تنهتبط یضچوا
 ندیلامش لطف هدتمسور كالهرتمولک ۱4۰ لابن

 یرلاوه نوش كارلا نالوا ردق ها وت_سا طخ

 فرص « لکد هضرع ید تالوحوب «بودیا عج

 . دما هشاجرد عافترا

 کام ۰ ۰ هلنایرح هونج ندلامش یسهلج «بولوا

 .رارولبکود هنغامرا تكدک هدناتسدنه یعب هدنجراخ

 قوح یه راح ها ۸

 ا ۰ ( هدراس ) نارآ ین هس ف دو دح : یراکوس كا

 كتکام نوتب ۰( كنرک ) نافآ هدنفرث فو

 مف ۰ ( لدنک ) قدیا مج ینهاأبم یسطسو مف

 ندنجما كتبي هدعیو ناق | هقرش ندیف هدیقرش

 (یسوک )ننود هونج هللا ذخایخدیرهن كویبرب نلک
 ۰ ردیرارهن

 هلیعافترا ٌهجرد « بولوا تبنم كب یار وط
 یلالوصحم فاتخم كرار نالوا دعاسم قیعضو
 صفانوهدل وصا کسا كب تعارزردقهره . ردراو

 یجنرب كنیلاها « هدهسرویللوا ارجا هلراتل ۲

 اوراو تس یبیذارا «بولوا تعارز ییلوغشم
 تالوصحم «ندنرللکد ریو تیمها هدایز یخ د هنص وصخ

 یلشابلا .رولوا هدایز ندهبلحمتاجایتحا یسهیضرا

 | «یراد « فالو «هبرآ ی “چر :یالوصح

 «یاچ«هتاتب “ی هماترکش «نونون «نارفص «لوبفآ
 «دومرآ «الا را «یصیاق «نوهل «لاقتروب « لیفعج
 هنر هزبس هلیعاولا رلهویم راسو توط «زوج

 ندنعاوا تاب هبط تاناسن و هفاتخم تاتابن لک

 ؛هلیعاوناكماچ «بولوا قوچیرثنامروا ۰ ردنرابع

 راسو نکروک « جاغآهرق « جاف آه «هشیم
 ندننادقف فیهاق طئامو « هدهسروشبش راعتا

 تروکوک «رقاب « رم د . روشلوا هدافتسا یالوط

 | یراجخا رئاسو رولپ « مشی « مرم هلبرلتدمم
 رویم هلل وا متم یخد ندرلن و « هدهسیا قوح

 «سراپ «نالبق «بولوا قوچ یسهیشحو تاناویح
 یرلعو لزوک كب كرویط و نویم «نادکرک «لیف
 تاناوبح . رولو یعاولا كتارفح راسو نالسو

 یرهثج « بولوا نویق ینانلوب قوچ كا ندهیلها
 هلابق قوچرب یبیلاها . ردقاشوع یرلیفایو یریا

 (اخروک ) دوخای ( صاخ ) هعلشاب «بولوا
 . رویلیربآ هفنص كوي ییا هلبرلعسا (راون )و
 یراکدلبوس «بولوا دودعم ندهینایرآ ما اساسا
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 .ردنراجم ةطساورب دس ەز تی هلا دنه |

 )و
 «هدهسیا بمشنم ندنناسل یراهتلاسیسآ یخ دناسل

 ۰ ندنراهس یخد یرالقدلوا شمش راق هلیتهسنج لوغم

ESET٠ ماوقا ندی هدهفلاس ۀنمزا هک«  

 طض هلتافد کام «هلزواجت یب هبالاه تن هبنار و

 تیفصت نام هصهذم . ردلیلد هنیرلقجهلوا شما
 زکلای «بولوا مسقنم هنیرلبد ادوبو اهارپ هرزوا
 هدناتسلوفهو تب كنند ادو هیلنس ماوقا شمب

 عفت سم شعب .راردعبات هنسهبعش امال نالوا یعص

 ۰ تیونالوا ییلاها یکسا كا كدنه یغد هدنرلتهج

 _ مت بوسنم هنقیع نایدیورد نانلوب یلهرهچ رها
 . تكنسبلاها لات . روینللوت هرفص لئابق یثحو

 . تئارف «بولوا یراتیلدم عولرب صوصخم هنیرابدنک
  لزوک هعقدلواو «ردرشتنم یلیخ هدنرلزب تباتکو
 . ۰ ردراو یراهنافب مسج و عاص« كب هلب را هاخ

 لاهافوئص نالوا یعم یربندیکسا هدناتسدنه

 . تكنيلاها « بولوا یعرم قوچ هدلان یسهدعاق
 _ تیاعرقوج هتوافتو قرف یهدننیبیسهفلتخم فرنص
 تراسا . زالو ع وقو طالتحا هدنرلنیو «رونلوا

 قوجرب كناینغا « بولوا یعرم هدنرادنع یخد
 یراتبام ر قوج هرقنومسر ۰ ردراویرلقالخو هلوک

 قالراپ یرلدبعم هلبرلپارس كانبراکوب «بولوا
 ندعمو شاطو هتخثو رامسر شفلوا مسرت هلرایو
 دنه . ردنیم هلراریوصت شفلوا كح هنیرزوا
 ندقوماپ ۰ ردراو یخد یرللکه هدناوصا نجو

 ندربمدو غو «ریقاب هللاحوسنم شعب ندکوو

 درکو ندنالومعموب كرك . رراپاب ههل «یناوا
 ندنرازافو هال ایه ندف رطرب ندهبضرا تالوصح

  دنه .رلردیا جارخا هدنه ید ندفرط رو هتي

  قوچرب یموکح زیاکنا هدنررق دودح یکه دنتهج

 اروا رایلای هک« ردشا سیسأت رارباتو ررازاب
 9 3 ا «بورتک ی رلوصم یدنک

 نوجما قغاص بوروتوک هتبیت دارکو یعاللوق
 لابن هل هج وو لا ندنسهعتما ابوروآ و دنه

 قینآ

 هیالایهصوصخ | ىلع «بواوا صفات تاب هیاقن طااسو

 هرلنویقو" یک ایو هرلناسنا ییایشا هدنرازافو

 یونس ترا ید ناتسدنه تن. رد
 ۳۵ كوب « بولوا هدنرهدار قنارف نولم ۵

 ردنالاخدا یردق نویلم ۲۰ و تاجارخا یلویلم

۱ 



 س / 1

 «هدهسیا هدنمکح تحت كن ەجارہمرب لا
 قلارمالاربما حول رب ندا هرادا کام لنت

 کرم ندنرامک كتكاع و ا یتفص 3

 قوس ندارک هدنسم# . ردا تس

 ایر | « ندنعب دل وا یزوک كرادتقاو ذوفن باپرا

 زکلاب .راردا طبض یغر ارج كټاذ نانلو هدر

 اهظفاح یماقمون هنس ۳۰ یرب هدنفسا ( كنج ردام)

 ۱۷۰۰ - هدننامز ملص ی .هرکسعءوق .ردشلی هدیآ |

 ن ر همظتنم ريف EDO و همظتنم رک اس ۲

 نانوط حالس لا هدننامز برح « بولوا ترابع
 تانیبمتو شاعم . ریل ۲ هلآ حالس رایان نوش 8

 یک رایهاپ- یکسا هنر |
 نوبل ۲۵ یهونس تادراو كتکلم . رارریو

 یسیضارا یلتیلک هج ارمم .بولوا هدنر هدار قنارف
 تکاع . ردراو یخد یدهصوصخ تادراو راسو 3

 هدنرلطسو قاب . ردمسقنم هتلاا ٩ یواسهریف _ ۱

 Neptune و ( ندیسو اتو و ۱ نوت

 هدهبنانو هعدقرب-اسا(

 نانلوا معز یماا نامز «بونلوا مز یهازکد

 هیانکندط ولب هللا ( سوورخ هلرکید مانو) نروناس "
 هنغیدلوا یردار كنمرتشمو یلغوان ( ایر ) نالوا _
 « بولوا کاخ هشروما زیکد . یدراردیا داقتعا 3

 دادتسا ندنسدنکو «تدابعاکو هصالاب نو رحم 7

 طاقسا ینروناس یردب «یرتشم ایوک .یدراردیا "
 نالوا یشراق هرلنح نانا وا ریبعت ) ناتي )و ەدەغا 1

 هانکن دشنوک هدمبو ؛ شبا مدراپ هدنسهبرام ۱

 هصحر هننرزوا یخارا

 طاقسا ینیرتشم «بوشلرب هلا ( نولوبآ ) نالوا

 ندنفرط یرتشم هدیسیکیا « ندنکب دیش كا را

 ك(نودمۋال) یرادمکح | ورت«قرهنل وادرظ ندا

 ؛ شبا كەلم هدناماکعسا ینیدلوا هدقمردیاب
 هللحاوس «نوهگیدمرو ینترجا هلایوم رادمکحو |

 بارخ ینکلاع «بودیا طاسم روناج رب یر |
 یفرط درلباتو ابوک هدنسهرصام | و رو ؛شعا

 .ردلوتنمیطاسا قوجر هدنقح ېک نوب .شع!مذْلا
 .یدرارین اترا یخ د هنفیدلوا یدالواقوجرب ندرلیر "

 یرارشنآ زک دو هدنکش یسهنکد یک ا

 ۱ ج ن ءا ت

 راتوط هبایر هدنلا و شمرولوا هببرآ رب شاشوق
 ریوصت هدلاح یغیدلوا شل آ یرابرب زکد یفارطاو
 .یدرل ردنا

e :روطاربعا برع امور روطاربعا بم ام  
 خب رات ٤۷٤ «بولوا ندنر سوپا

 « كرهدیا بولغم ی ( سو رکلغ ) هدنسیدالیم

 «دارهریو ی (هینروا)و ؛شقعا طبض یفلروطارعا
 قرطب ۰ بد ندکدتا م هل رات ویسی و

 ‹ كر هديا بولغم قس يدنڪ هد ٤۷۰ ( تسروا )
 بحاص « هلک٤ ا داعقا ی( تسوفآ ) یلغوا یدنک

 .ردشقا تافو ءاضق هداروا هرکص هنس شب «بولیکچ هیایچالاد نالوا کام هجرت
 ع هان شک با ندنسا رم نارا ۰
 و RE ۱ یراث

 : ردکز وا تډ وش . یدیا مدار

 هک نآ زا ناغف

 دیآ شدابب

 ربغ ةنعط هتسشنان مرب

 دزیخ رب رایتخا ی و

 هدننامز هاشرک | «بولوا ین اهنصا یر هو

 شلوا لئان هماعنا قوج ك < هلتح اس هناتسدنه

 :وا تب وش . ید

 دیآ یم نوخ ةقرغ هژمو رشمشو تسد
 دیآ یم نوچ هک دینیب هب هتشک یللع

 شه زای هموظنم رب هلیناونع « رازلک راهج » -
 یاگ رب تلپاذ یا خرم «هدهسیا راو ى یراثنر

 ۰ یدم هلبثالک ۲ «ردىم هقشب هسفو

 اذ کا ندنسارعش ناتسدنه ۱ کو
 : ردیصلخم تاج

 كټدایسریم « بولوا یلروهال ( ریم) یرب
 :ردکنوا تب وش . یدبا یردارب كوك

 عریوصت نتچ لاہن غاب نیردام
 ام ةشيرو كر شاقن هما رد تنبیه

 . هبصق ماکا وبم ( ىلع بیج ریم) یرکید -
 :ردکنوا تب وش « بولوا ندنس

 درک هريت نم لد ېر ماش
 تس وزرآ مطو ا ولرپ

Nزدنآرا ءارعهش ربهاشم (یاعلا  
 و (E e ت

 ۰ ردندشاداس ناهنصا « بولوا ۰

 هنسهناختنک «بوهاشاب هدشنامز یوفص نیسح ناطلس
 یرامشا قوج رب قلءتم هغ اطل .یدبا رومأم

YA“ 



 د جد

 .یدیشعازف ترهش هدکاسم و هدابز كا «بولوا ,

 ؟ ردک:وا تاب وش

 تسیچ نم هانکو مسدک نم

 دشاب ون تجر روخ رد ات

 ندهنافع ءارمش ربهاشم ( - حول |J یتا

 یفیدلوا یهنردا لصا ند «براوا ۳
 ناطلس حفلاوما . .ردشع | تأعن هدین ومطسق «ه زلاح

 هاشداب « بولک هدامسرد هدنامز ناخ دم

 هدعب .ردشلیوس راعشا یلبخر هدن- دم كچلاراشم

 باستا هنن ولت رفح یا ناخ دیزاب ناطاس نارنج

 ندرلنوو ؛شغاوا بصن هنکالعمناکدآز هش «بودا

 همدازمش «بودک هغاعس هدنرلتعم كهللا دم ناطاس

 ران روم ضمب هدشنلاحم را عرف و كہلاراشم

 ارخوم « بودیا تدوع هدامسرد و ؛ شلیوم

 ههدازپش و 5 E هغا س هنن ةا ان

 دعاقت رب قترآ ۰ هلینافو عوقو یخد كېلاراشم
 تافو هد۱٩ 4 و ؛ شملکچ هتعانق شوک هلیشاعم

 صوصایلعو یراعشا . ردراو وناود ب  .ردشع |

 « بولوا زسررض یدناصق ېک هراچ هلرلهیم
 ییدلیوس هلاحنرا دوم ناطلس هیلاراشم علاعموش
 : زدن دنس هس ص

 شعب انعو جرو تقشم یوا ایند
 شکا ارس مام یرلکدید افص نعص

 ندنسارعش یلنافع یره نرق یحلوا هنب -

 :ردکنوا تیب وش «بولوا یخد یناجن رب یاکینالس/
 توا رورسم یناریو لد هللا قشع ےن

 توط روہعم كنطاب نوسلوا هناررو كرحاظ

 EES شاش كرهلأ ءاروام | هک ام

E 

 نوت a ف ملا رج |

 | عساو ترابع ندنتهج بضو لاعث )

 نع و زاعخ ندنفرط یلونج ب ضو برف ؛بولوا رب رب

 «هلیلوچ دوفن ندنفرط قرش لاعثو "الاعث «هلبرلغاط
 یار انهد یغد ندنبناج قرت بونجو ًابونج
 هللا لوح ندفرط چرا هلیحوو .رددودحم هلرمساو

 ؛ردط و ص هنعو زاح ندف رطرب زک]ای «بولدا طاح

 ۱ هدهفاسم قل“ رف ۲ ندتک انو ۱

e:0 ؛ بولو  a۱ ا  

oY 

A |كيج « ندننیدلوا ىخد ىنكس لباقان  

 یداو) هلا )اج یداو) نایالشاب ندنتهج رسم |

 ردق هزیکد دیو رب مس ریس طتف «بوقآ یک | ن

 نی
 ۱ 5 جد

 ۳ E دوش ) هنسیل ام مظعا مس 3 « هلع "هاب

 “الام . راربد یخد ( نم AE متر

 . یدجن نداساو قایعو ماش ندنفرط قرش لاعتو

 « هقشب ندقدلوا چو ف لوج دوغا نارا

 یدنه طع رح «هدهسیا یالوق یلعالتخا هلرلتهج وا

 ناند انهد ندنوم رذح و رعو, قام یهدنلحاوس

 هروکذ م راطقا « ندنغیدلوا شلرآ هلیسایرد موق
 . ريل هديا طالتخا هلیشرط نعو اسلا قجمآ هلا

 هلا ۲6۳ زامح دجن نالوب ترهش هلیعسا دج لصا
 قزک لوط 11۳ هلا ۳۸و یلامش ضرع ۳

 طخ ۲۳ یخد نمم دجن ۰ بولوا دتم )و

 ثاثهرب «قرهشال راط هکدنک ارابتعا e مت

 .ازوا ردق هنبرهدار یلامث ضرع ۱۷ هدنتروص

 عفتم دج «هرزوا یب دنیا تلالد یخد یمسا .ربن
 یعافترا ندرحم یاذح « بولوا تراع ندهلاب

 هیلع ءان .ردهدنرلهرآ هرتم ۱۲۰۰ لا ۰
 ندرحم یاذح كجا لبج مقاو هدنتهج لامش

 تب ندنفارطا : نکیا راو یعاغترا هرم ۰

 تهج یخدیلس لبج هلبارعش لبج .رونبر رک قرف زآ
 بوج یغد ماطح لبج هلبا قیول لبجو هدیلاعت
 یداو ) را « پودیا عاقرا بسک "هدنتهخ

 زاجح هک « روبنلو« یداو رب كوس هلیسا ( همر

 هادعبو قرش «قر هیالشاب ندنس هبحأت رمرخ هدندودح

 قوج ر كد . رنازوا یرفوط بیلاع قرش

 .رویلوایهتنم ههظع ءیداو وب یغد یرلبداو كچ وک

 « قرهنازوا یرغوط هبلاعث قرش یغد (ریساود
 .رولوا دتع یرفوط هنیرحم «هرکص ندکدشلر

 هبیلاعش قرش یفالبم هرزوا تیمومع كدجم هلهجوو |

 ندسلک یو تیارغ یغوچ كنرلغاط .ردیرفوط
 یرکتا «هدهسیا برص یرهورذ «بولوا ترابع
 لیکشت راعرم لزوک «قرهنلوا رتس هلتوا هدرا
 لبس هدنفب دغاب رومشاب زا زک اب هسنا رب داو ۰ ردیا

 .زالوا لصاو

 كيرلا ةريزج قرهلیفاب هرللوچ یهدنفارطا

 لک داستان لوچ قرط جا نخ
 ندلوج یماوه قبم هنعافترا .ردررب نارمع لاو |



 د جن
 هعبرا لوصف «بولوا نرس اهد قوج ناو

 سباب كب یساوهو ؛ رویدیا ارجا ین رامکح هلیمان
 زآ كب ی ردمالغاص قوح هدنس هباس قلوا "

 هان راویقو «ردقوج كب یرلویقو یرلانیق ؛هدهسیا

 قلا و یرلبداو . رداکد نرد قوچ یز 1
 لزوک كب «بودیا هظفاحم یتوطر یرارب نالوا

 قیصو قوج یرهرقو هبصفو ؛ردراو یرلاعرم

 هلراهلراتو رلهحابوغابو هلرلقلامرخ ی-هلج «بولوا
 هشيم سنجر, هجقخآ هدنرتیج ضعب . ردطام

 «هرآ «یادفب هدریداو .رویشات یخد یرلحاف ا ۱

 لصاح راخذ راسو هرود «یراد «رصم “چو 1 ۱

 كنلاهابولوا قلامرم هسیایرار كسکوب .رولوا "
 لصاهود ۰ ردراو یرلهبلها تاناوبح رادقم ییخ :

 یخد هدنلاح ناس هلبتقو «بولوا یلاویح دلدجت ۱

 كن راست وم «هدهسرغوت یرلیاب یدعش .یدرویللو

 هتکلم»« یسنج لزوک كلا كرل .ردقوج یعاوا

 .راقیچنددجن یرلتآ برع لصا «بولرا صر

 رلتآ ییدرردشبتب كدجم هدرلنامز كوصو یجب "
 ۰ ردشعا قد قوح هحرادقم

2 

 .ردسااهد ندسونرم یرلیغاب «بولوا ییفوریوق

 یراکدتیا ریبعت شحولارق یهیشحو تاناویح

 ندنعاوادلراشوقو كنتاباوبح وآ هلالارغ سنجر

 یغد یرلناوبح یحی راسو نالسرآ .ردترابع 3

 ۰ ردراو "
 ؛بویمهلوا مولعم هلیماعیبیلاها رادقم لدجت ۱

 رعش زکلاب (وارغاا) بهش حابس نالوا شم زکی هجوا "
 « لب زسقلوا لخادیسیل ام“ ق یغیدلوا نک اس كنتریشع 1

 یغیدلوا شا نیت هدایز ندنوبامر ینسیلاها 1

 ميايقجنآ هیهمساو ةعطقوب یراشب رکید «هدلاح "
 كنسیلاها ۰ رارویتسیا كمرو ىلاها ردق نویلم "

 هدن رق كرالوج زکلاب «بولوا نکشم یمظعامق ۱

 .رویناوب لابف نیشن هیخهدنلرب نالواتنم زاو "
 هلقلن اوحنابو هلتعارز یرلنالوا نکاس دی

 هلمیانص شعب هدیرنالوا نک اس هدرلهبصقو

 كدي رلنالوا نیشن هيخ .رارولوا لوغشم هلتراجتو

 سنج « بولوا تاناویح یعر هسیا قیلوغشم 1

 اذ  ردراو یرنووقو یرهود « یرلقارصبق |

 بیس ندا قوس هفماشاب هدنلاح هبجوک یر 1

<o 

 | یرا یرلنویق

 د ج

 . ردیس لاف قلوب اهرم هروک هتسوم هنبرلناویح
 یرانالوا نک اس هصالابو یسل اها دوش مومحلا ىلع

 ردان تپ رلیجناس هدجش « بویلیوس هج رع حیصف
 هدنلاح سلاخ یرندیکسا یرلناسل «ندنکیدریک

 هعهذم.ردشماعشیراق هلاهبنجا تالک الصاو «شلاق

 قوماپ هیلم عیانس ۰ ردیباهو ی مظعا مسق كنیلاها

 اء عولرب ها یراکد بک 0 ندکوو 5

 « كل حريم د « قایجرقاب لن رل بش یک حڅ جشمو

 ندرلتعنص دّناع هبهداع تاجایتحا يک ینایجویف
 هلطقسمو با هکم «هلءاش ؛هلدادغبو هرس :رذتزاع

 یس هلضف كنب رالوصح ضعإ «بودا ش

 جاوا جارخا هراسو یون یشوق هودو تو شو

 امدقم .راردیا لاخدا هراسو همتما شعب یراق دلوا

 یتادراو ۰ نکیآ هک نت هدعاوب I هک

 یرندتفووا . یرولوا غلاب هلیر ۰

 رمش« یک یغیدنلوا قال! ه هنافع كلام قمح اللا

 لیکشت تریشم رب هجا یخد ( مج لامش ینمب )
 هجهرادا «هدهسروناط یتریشع دجنت مصف و شا

 هل نتربشع یاهو ی دادم لسا

 رمشو ( ایر ) عقاو هدنتهج قرش اد یزکرم
 (E عقاو هدنتهح لامش هدیزکرم نت ربشم

 رومكا هد یر هبصق (هدیرب ) و (هزینع) .ر دیراهبصق
 نیشن هیخ .ردهدنلخاد همر یداو :بولوا ندنرلر

 نوایرلضمب كرلن وب «بولوا مقنم هلئابق یبیلاها
 « ردهدلاح ریاس هراقبج مدآ كس شب نوا

 .ردندهروهشم لئابق مولعم هح رات یرلیضهبو
 طاح هلرالوح «یک ییدلنید هدیراو «دجت

 رواکذج و روسج كپ ید یسلاها «بولوا رب رب
 « ندنهدلوا یخد O نیکنز ٩ رزرو هلغل وا

 -ارفح ی .یدیشلاق هدلاحرب لوه یر, ندیکسا

 تالیصفت هدنقح دم یغد هدنرات | مالسا نوف"

- 

 ردشملرا

 هورناد كد ا هدنامز هیسایع ءاذلخو ؛رویفل و

 ندرلتفو وا .یدمشم هلر و تمهآ هنسغآ آ هطابضتا

 - ادا تحت كماماو جش ر فرط ر ره كدج یر

 هدنرلنیپ یدنک ایرثکا رنو « بولاق هدنسهر

 زو ندنو تیام .یدراردیا تقو راما هارل هراحم
 دا دی یرومظ كنباهو تا هس یللا

 اهو »| .ردشاوا بج وم یسفل | هب هدحاو *مرادا

 [« لرو تعجا ص هنسهدام « رلس



 د 0

 قتیالو ه رها . یاس
 یی وج كاو یر / ثكءارعس ترد

 ندیا | دج بیک

 لیکشت ىنمق قرش لامش تبرعلا ةرزج «بولوا
 و ( ن رحم :) هلزکی د مان و ) ال) ندا

 برف كنب زفروك رهبر د كسراف رحم .ردترابع

 ند ۳ ر هوب یلحاس یفونج

 ی٣ هب لاعث ض ره

 نددج هلیلوح هدوفن طو رم هنسارح انهد

 دودعم نددجگ هعفارنج حالطصا «هلفاوا شلرآ

 «هدنقالا هام كلام امدقم «هدلاح یشیدملوا

 الاش . ردشلرو یان یغاعس دج "اسر

 "برف « لا ماشلاربو هلیفاجتس زکر هرصب
 ا یی نا ا ردا ها لو روک دم
 دود درو هرها یخد ی « هلستماما

 اس رقت یبهیطس هحاسم «هدلاح یغی دلوا

 ۰ یسیلاهاو هرتهولک

 یرلیداو ضمب « هدهسیا قلموق هرزوا تیموم
 هرزوا قلوا ندهبدعم هایم قاصص یقاط رو

 «هسل زا یسهرن ره «یکیغیدلوا یرلنانماق یلبخ رب

 یرویق «بوقیچ وص هدن
 کیا هدهنس «هعنالوص یغاربوط «ندنفدلوا لو

 وق و .ردتبنم هدهجرد كاحهریو لوصحم هعفد

 هرصب نالوا مولمم یهبراجت تیمهاو هنسهینابا
 OAL هنمزا ۳ هنسقل و هدنلحاس .یزفروک

 نالوا دوشم هدنفرط رهو ؛یدیا رب رب رومعم

 ءلاما . رددهاش کوب یرهنار و هبصقو رهش

 تنص و تعارز و نك#م ىع رب گن سهرضاح

 تاناویحو نیشن ههخ هدیقاطرب و «لوفشم هلنراجتو
 یخد هیامغی هلقاط یمکیا و . رداغوتم هلیبعر
 فی هنک 2م *یلاها لاحو «بولوا ی رلتفل او یعیبط لیم

 0 یا كتكلم “کا بلس ین

Eیمظع | مق ثكنيلاها . ردهدقلوا منام  

 - وب هدنسامدا قلوا بهذملا ىمبش ىمق رب و نس
 بهذلا یناهو یسهلج ناه اش ان« هد هسروبنل

 عقاو هدبونج یاهتنم زکآاپ ینرلبهذم و « بولوا
 كتکاع .ردهدکغا راهظا ییل اها كنس اضق رطق

 قج رب یونس « بولوا امرخ یلوصح یجنرب دلا

 كنلاما و ؛ رنلآ امرخ زواعم ی هال و ط نریلم

e? 
 «بولوا دتع ردق هناطرس رادم

0. ۰ 

 یدضارا رک ۲ ۵ ۰

 ترد هری ۳ تاچ

 یقتدنما

۰5۹ 

 هبصق |

 ۱ د جد

 نر «هتشب ندقدلوا ندلوصحم وب یتشیعم یجنرب
 جارخا ورم هابوروآ و ناتسدنه هلرض راط

 سر كزک ندزکس س هدزوا كتاحارخا و «قرهنل را

 یکی . رو یلوا غلاب هال ۱۲ ۰۰۰ یونس
 تكنسانت فیطق ۳ جد لوصحم هدهجرد

 غرب دف هنالیئوط ٩۰۰۰ یونس هدنراحع شمب
 داالمسا قوج و یلاها «هدهسروبل وال ءاح

 لاخدا رادقمیلبخ ید نددنهو هرهب ؛قدن راکدشا

 زآ راخذ راسو هرود هلا هبرآ و یادش .رونلوا

 . زا تیافک هبهیلحم تاجایتحا «بوشیت هدرادقم

 « بولوا قوچ رلهاب هدنفارطا كرلب وکو
 راسو لاتفش لزوکثب یسنج «ران «ربجمنا هدرلن و

 «نوبق : یرا«اها تاناوبح

 ٤ بولوا ترابع ندرینیم و بڪ رم «تآ «هود
 . «لویق ۲۰۰۰۰۰ ًابرقت ینادلوت یونس كرلنوب

 تآ ۰ « بک ۰

 ۳ .رولوا غلاب هربف,ص ۲۵ ۰۰۰و

 هود « ېک ناب « تروق « نالآرص « نالسرآ

 ا ع میان :ردنرابم ندهراسو یثوق

 هک یتلریداچ هلیهاونا اب نالوا لربتم كو هجا
 هیفتکو نیلم فیرظ سنجرب ی

 شعب ندشموکو یناوا ندربمدو تاب هلرابش یک

 ندنیلعن و ابد «بولوا ترابع ندنلاما یانی زت نداق |

 قلیعقملاب ییلاها لحاوس ۰ رولوا یخد تاجارخا
 درک < بودیا لافتشا یخد هلا یجارخا یاو

 . ریاب ر دشیش رلهوبم

 «هود ۰

 ۱ 1 رادم هیعاشاب كنبل اها یخد قبلاب وروق و هزات

 تالوصحم . رددودمم ندداوم نالوا یثیعت

 یرلتدلوا جاتحم هلبجارخا كنس لطف یرلتال ویعمو

 هوا یدبص یحناو لاخدا تلهراسو راخذ

 هسا یزکے م تیراجت و « بولوا جنم یتراج رب
  مقاو ازا ىرلاضق فونه و فطق هللا رطق |

 ۰ هردیسهریزج ( نرحم) نانلو هدنلخاد کز

 هداروا 1 و رک النار رک نم ی رللام راج لرب

 هلهجو و . رار دبا هلدابم هلبا هراس داومو هعتما

  هرمشو ردا «هرصب هلین انس دج یسهطآ نیرحم

 یزکص تتراح نانلوا ارجا هدنسارآ یابعو طقسم

 یفالوط ندندیص یا كلرکو هعنمجوب دارک «پولوا

 قلم هغاعس وب EAT « یغیدلوا هدایز قیمها

 . .تمفنم درج كمدآ نانلو ت «هدلاح یغیدنلو



 ر جن

 نایاشیسهریک هنتلآ ی »اج كب هرتلکز | نوهس 1

 -اراو زود "ةبسن ىلحاوس كنسيلامش مق .ردنسآت

 روکذم یرب رومعم كلا «بولوا وروق اهد یسیض
 رس . ردیسبب ونج مد نالوا هدنفارطا دزفر 1

 هلیماع ار فیطق نانلو هدنتهح لامش هلا ار

 ههبنس تموکح ید یسلاها « بولوا طوبضم

 شفیصیا
 ندهر زج هبشرب نوزوا ندا لیکشن یزفروکروکد

 .ردقلماقمتاق رب مویلا یساضق رطق نالوا ترابع

 اضق «یکینیدلوایسیلاهاع۲ ۰۰۰ كنبرهش(فوفه)
 كرطقو ۱۸ ۳۲۰۰ یخد كنيطق نالوا یرازکر

 یرهناخ كرهرومم ول .ردراو یسلاها ۰

 هدزکسم چوا و «بولوا لزوک هج ږلواو رکز اا

 هنرلدنک كنیلاها ۰ ردراو یتکم هدشر رر "

 . و هد 7 طوب م هدجاسم صوصخ

 میرکن آ رف زکآاب هدرلنوب بو
 ریا دیا ملت تاک و تارق

 هعلشاب و عقاو هدنتهج بونج « هدهسیا

E uزآ یو ظفح هم تا _ جم دی  

 هداول لخاد

 .رواوقوا هتفو وحن ؛بوناو یخد هسردم ردق ۰ |

 لهرانم جاق رب صوصخ هرلینس هدزکارم زکاپ

 ۰ ابرقو صوصخم هراباهو « بونلو عماج

 .اضتقا یرلیهذم « هسیا دیاعم نالوا غلاب هنیددع

 هغاعس . ردنراّص نددجاسم رسهرانم هيس

 سباب هرزوا تیموص « هدهسیا قاعص یساوه :

 رب هدنرق یسهبصق فیطق زکلاب «بولوا مالغاصو

 یساوه كناروا «ندنغیدنلوب یرلهلرات تربو لفات |

 یسهتسو نیعه ندهرصب . ردیل هقیص و لتوطوآ

 . روبات
 ین زکص نالوا یرومسم كلا و عساوا «پولوا

 هدیدع «هرایز «ریم «رفج «زربم :یساضق فوفه
 . ردیواح یخد ییهبحات ۵ هلبراتسا

 انهدو هدنسهشوک قرش لاعش كنم 3
 نت ۸ هدنرانک كنريبک یار کت نارجت 1

 ینیوسبم ناد یر ندیکسا یسلاها تو «بولوا
 نانلو بهذلا یوسوم قح . یدراشعا ك

 ف جن 10>

 توعد هند یدنک یرلنوب ساو وا ندنع كولم

 هل یرکی ندنرلجا «ندنرلکدغا لوبق «بودیا
 نلوتقم ودا هد هم رک تبآ « هكا لف یثک

 هدنداعس تفو .ردروک ذم هلعسا « دودخالا باحا »

 -ردرلشلوا عبات اص «بوردنوک رلثومیم رایلنارجت
 ندیرعلا ةر زج موم هدیفوراف بانج تفالخ هدمب

 لنوب هدهرص ینیدنلوا جارخا رلنالوا ملسم ريغ

 لدب كن راکالماو یضاراو «قرالراةبج یخد

 یراکدتبا هد نار هن هدنبرق هفوک «كرهلبرو

 هطمارق یسیلاها ییدعش .یدرلشا لاقتنا هلحمرب

 - ردرلیهیش بات هنيه ذم

 راو هبصف رب هلعسا و یخد هدناروح --

 یزرد «بولوا هدنلاح هرقر كو مولا هک« یدبا

 . ردنوکسم هلبا یلاها نایتسرخو

۳ 
 هدنغاعس الب رک كنتالو دادش 3 ۰

 بوسنج هرتمولیک ۷۰ لال رکو ۱
 هدنواج هرتمولیک ۱۵۰ هدكدادغب هدنسیقرش

 قرهلوا هدنلاعش ردق تعاسرب كنراهارخ هفوکو

 عسوتلاب كنس يميبط لودج ( هدنه )نالبرآ ندنارف

 هبصقرب یزکم اضق هدنرانک كلوكی دتا لیکشت

 یس هفرش بر كزمدنفا (هضر) یفنرلایلع «بولوا

 ( ىلع دمشم ( هلتبسانمو و رومشم ها وا یداح

 هدننامز بروم كیهفوک .ردفورعم یخد هلکغد

 یوجتوقاب «بولوا یناتسربق روک ذمرپش فج

 « نکلا رر یلاخو یرام ندنارص یغد هدننامز
 - ودشفلوا رابها هلتب ءایم یاددرت داراوز هدم

 «یسیلاها۵ ۰۰۰« یسوپت ۲ «بولوا طاحهلروسرب
 «دراوزویسهئادتبا بتاکم ۱۷ «یسهسردمدلوس 6

 « نفک « هداج یرلقدل آ «هرزوا یقلوا راکداب

 ثكملاراشم ترضح ۰ ردراو ینالومصم یک اہم

 بادرسهدنفارطا «بولوا لمکمو لب نم تب یسهرت

 ملک ن دنا هک ردراو یغلرا نم تاق تاق هدنلاح

 مک ا یبلاها . روناوا نفد رهزانح نلک

 داراوز تاهفرش ةبرت هجحاشب «بواوا بهذلا یمیش



 ف جن

 . زرینیک هلرلتهدخ كرءزانج نانلوا نفد باکو
 لاها « ندنفب دلوا ها ز ولف ین وص كلوك یهدنناب

 امدقم «نکیآ هدنن روح كم تک ندنل ودح هب دنه

 یساریل زباکنا كب یرکی نیداقرب ندنساینفا دنه
 وص ضرالاتح هب هبصق ندلودج روک ذم هلفرص
 ۱ . ردشغا ءلاسا

 یاءمتیم ثكنغاعس الب رك یساضف بیم -

 ۰ هلیساضق هب دنه "دل اهش «بولوا عقاو و

 هلباماشلارب ید اب فو ًبونج «هلیغاعس هلح ًاقرش

 ی ًابرقت ی. هيس ةحاسم ۰ رددودحم
 اقا ۲ ۰-۰ ی ا یوا درسوا تک
 هلب رل “ا هبج اتو هبحر E مار لب وگشتم هلا

 «بولو مالغاص یساوه ۰ ردراو ید ی .هبحا ۳

 قفل وا نفد صوص المو یاحدزا كراوز یقجمآ

 لالخا ییاوه تدایج رلءزانج
 ریبادت ناکمزال هج هبنس تموکح ندنغیدلوا هدکا

 . ردهدکلدپا روذحم عفر قراطرویپ ذاخنا هی

 ۳۸ ییمب یر هد ۲۰۰ قجمآ كنسيضارا اضق

 هصلشاب «بولوا عورزنم یر, كلەرتمولیک مب
ER ۳هردهزاسو هيرا ۰ یادش ر  

 هلکرخ هلا دينصو نویق نمی یسهیلها تاناویح
 تعسو كنب رام م « هدهسیا هجوچ یرلبروس
 اضف . ردیرابع ندا زج هلتوسن هن دادعتساو

 «بوئلو یراهبارخ كنب ,متهفوک ر وېشم هدناخاد
 كجوکرب یزکم هیحان هدنسهتروا كرلهارووپ
 روش و هسردمرب نانلو یس هباطردق نوا هللا هیرق

 . ردراو و

 6 وا ن رەس م نر | ا

 نایریتک هرزوا

4 N هبحر 

 : ردکنوا تب وش وا لناهنصا ید

 درک ربیدن یسک دنا

 درک ریش ردام هک ینوخره تشک نوخ ملدرد

 E مزه ام جش ) ییینکیا س

 ردکن وا تیوش «بولوا ندنرهش ونهکل

 وتن ریدقت دش هچ ۲

 یهاک یهاو یھاک لد ذ دزیخ هلان

 یعاک یهاکندای درذک رطاخ نوچ

 كاتس دنه( نافللع س یولوم )یسبععجوا --
 فقاوهمولع رشک | «بولوا ندننافاضم دابآ ناهعهاش

4° 

 a شل وا لئا هبصانم شم «هلغلوا |

 حد

 ۰ یک یفیدلوا یخ رات رب ۰ ردشمزا
 . امن یخد یارو و «هجرت هب یسراف ی «ریتاسد»
 1 4 رکیب تفه» . ردشقتا لقن هروکذم ناسل

 ی هموظنم کا هلب ران اوم » هه ارو ریه صف »و

 كدهنرخاوا یرعه قباس نرف . ردراو یخد

 : ردندنسهچرت تارون تیب یاروش .یدیا تایحرب

 شوپب قن مرکل فرژ رک ۱
 شوک مداذک اناد راتفکب

 ام مراذک اپ همههر كس

 ام ماد ابکنوک رکد

 تس یی اناون ایاد نادزب هک

 تس ۹ انادو مسانشان يه

 ددابآ هلا كباتسدنه ییجر «بولوا فج

 مولع لیمکت نکیا هدنشاب ۱۲ و ؛ یدا ندنرهش

 ۰ «نکیا هدنشاب NN ؛شعا عورش هرعش «كر هدیا

 كلماك لفط را تبیوش ۰ ردشعا تافو هد ۰

 ۱ : ردندنس هناداتسا راعشا *هلج

 تفکشن مدیما غاب ةهغ
 تشذکو تفرنازخ داب نوچرم

 ندنناداسفجت ( -- ددیس )یسیعکیا س

 , یدشما تحایس هناربا هدعب و هناتسدنه «بولوا

 :ردکتوآ یعابر وش

 نونج ناینچ هلسلس ماون دای یا
 نوجو موچ و مزیو وت زا رود
 كشا رد ونازیات هداتس ممش نوچ

 نوخ رد ندرکیا هتسشن ماچ نوچ

 بو - ت اب E نیدل مج

 ا ا نامة بزن ]
 ۔رباص نب بوقمب وا ۰ ۱ 3

 ۱ ؛ شلک هم اند کنارم هدنخرات ه ه ؛ «بولوا

 .لوخد هب یرکسع كس هددادنب « هرکصندلع

 «قر«نل وا مادقتسا هدنتمدخ قعآ یم « هلبا

 «هنرزوا هداملاقوف تراپ+# ییدتا تاک ا هدنف و

 هتامدخ راس . یدبا شلوب ترهش هلیبقل یقین
 راعتا كرك «قرهلناللوق یخد هدهکامو هبرکسع

 .یهدتکام ؟هرادا و هدک]ر کس درکو هلسافیلأتو



0 TI 

 مد 3۳
 ةيبعت «برح نف . یدشٌعا راهتشا ب باا ۳

 « تيسورف لاوحا « تاماکعسا «روغت حق شیلا ۸1

 «هسرح لبح «(؟) هینادیم تایر «هرصاحم لاوحا _

 یناصواو فونص تیاو برح تاوداو هطسا عاونا ۲

 هلساونع « كلامملا ةسابس ىف كلاسلا ةدص » هدنقح "

 باتکرب لمکمو لصفم مسقنم هبدیدع لوصف

 یغیدمهلوا قفوم هنلاک ۱ هک « ردشغا فيلات

 .روبایشالک آ یغجهلوا رثا رب رادتیق ف هنب «هدلاح

 فیرظ كب «هدلاحیغیدلوا یلاف ریپ «هدنرمع رخاوا
 هلا نیدلرص : یسابع ةفياخ «بولوا تاذرب ارآ سلجمو _
 هدایز یرابتعاو ردق هدندنع ارکو اما راسو ۱

 .ردراو یسهعنصمو هنبطل راعشا قوج كم .یدیا

 شلیوس هدنرمص رخآ .ردشعا تافو هدنخرات ۰

 :ردندن رامشا *هلج هعطق وش یفیدلوا

 یشارف برت نم تاب اماذا

 محرلبرلا رواج ترصو
 اولوقو باعا ینونهف
 عرکلا ىلع تمدق ی رمشبلا كل

 وادب الق محاولا 5

 ا EN 2 ۱ دلا مج
 هدنراوج هرصب هدنځ رات ۵۱۸ «پولوا ندهیفنح

 « لاته قشمدو ؛ شلک هاند

 1۰ . یدیا شلو ترهش هلا یوقنو دهزو 1

 ماوع نب ریز . ردشعا تافو هدقشمد هدنخ رات

 . ردو یییدلوا ندنلسن ك( هضر)

 < یدونلا نا » و 1

 باسر وامإ ید وبلل ن, نرد مت
 دجاساعلاوا و 1

 لضفلا یا ۱ جانات نیدلا مجم
 ندمالسا ءامکحو ابطا ریهاشم ( ناولح ن ا
 ِ شک هاتسد هدقشمد هدنځ رات ۵٩۳ «بولوا

 هلم( زوالانیهد تن ) هدروکذم رهش یسهدلاوو ۱

 (هلاملانب ا) «ندنفیدلوا نیداق رب هلام شمل و ترهش

 یخدهدناسدا ۰ یدبآ شلوا فراعتم یخد هلک خ د

 یدبرف كنتقو هداشناو رمش «بولوا یمالوطدپ
 یراهم یخد هدطخنسحو هدهلاچ دوع . یدیآا

 . یدبا راو

 هنیرناسحا قوچرب «بونلو هدننرازوو هدنتبابط "
 لاوما «قرهباغوا هنبضف «هرکصندقدلوا لئا

 ها هلا هقف دما

 ته دخ دا دومسم كلم یحاص دما

 مجد 25۷
 یخد تدمر و «تدوع هقشمد «هلغغل وا هر داصم

 یحاص صح

 مد مس و مت رلمدآ قوج ك ندنسیدنک . یدعلا

 «بولوامدآ رب هد فالو رکی رسا . یدرلشغا

 ٩۲۳ .یدزقا ارادم ا ا هتچانم تدح
 نت هر یافت ياشا . ردشعا تافو هدنخ رات

 راتسالا ته باتک» 6 قيرفتلاو مما ىف قیقدتلا
 قلعت هوس ثداحا حرش » «« راوخدلا هوع یف

 «« تایلکلا باتک ىف تالم)اباتک» ۰ « بطلاب
 46« ض ارعال او لاعل اباتک ۰ ‘€ بطلا (یلالخ دل بات کھ

 « ةدرفلا ةودالا ف ةدشرملا تاراشالا باتك»

 یخد ندنرلناونع ییمها داراب اتکوب . ردمراسو

 هضارما نیزککب هنیربرب هدنسیجنر «بولیشالک ۲
 ندنلوصا یرلصیفشا و یقیرفتو ندنسهقراف مالم
 . روب دیا ثحم

 دمو مس را ] کنان ندنارا یارمش اما
 دلزیکنچ ءردندننادیرم یربک نیدلا مج حبش «بولوا

 «هنرق « بودیا تحایس همور باج هدنجورخ
 یوئوقنیدلاردصو یمور نیدلالالج االومو ؛ شل
 اون الا تفتشک » شع روک» هلا

 « قئاقلارح »و نیأتر هلیناونع « قتاقدلا حرشو

 هدنخرات ۰۵ ۰ ردراو اهد یرا ر یئاونع

 هدشرف یدادغفب دینح «بودیا لاحرا هددادغب

 تمدخ هر وصخم كلام نا فرثا كلم

 ردد ها شرم رامشا هل تس یا وش و دبوف هم

 داب راپ تداعس ارام نمشد

 داب رادروخرب رع زا ناهج رد
 ام هار رد دهیم یراخ هکر ه

 دای رازلک وا هار رد ام راخ

 ار عس ریه هس 4 ل 2 ۰ ا مه هام قارا ۰ 1

 « بولوا ا بوکرز نیدلا مچ
 هنلاح و یل هعطق وشو <« شماشا هلئرو رض

 : ردشل وس بسانم

 تعاص ز موصحو بوكر زذ منم

 دشابت یتایو یدایرف زج
 ميشت رز نايم رد هده

 دشابن یکناد مزک ره نکیلو

 ندناربا al لآ 3

 یعابروش « بولوا ف ى 3
 : ردیرامشا ءلج



 مجد
 ینیک رد نب.دچ ارچ اکلف نماب

 ینزکب یمن نم یا رب هظحل ره
 مادیم نم یا رب یهتساخ رب

 ییشنن ید از منکفن ات

 تک بو نواس | یشاک نیل مج
 .ردراو یسهدیدع تانینصت هدمولو راسو قطنمو

 « نملا » راد هقطنم .ردشغا تافو هدنخرات ۵۰

 « قیاقدلا عماج ھو یناتک ی یا هل ران اونم « هيسمشلا 9 و

 مولع و ینیلأت ىيا رکید هطرلناونع « نيملا ةمكح» و
 .ردراو یخد یرآا رب رکید راد ههعیبطو هیضایر

 : : N ر

 ام( ریل رم | یدک نیلا مج
 وخ «بولوا ندارمش مظاماو ندنویف وص

 ؛بووس قوچ یهثحابمو هرظانم هدنلیصحم یاننا

 هلکخد ( یرکلا ةماتلا ) «ندنیدلاچ هیلغ اماد "

 یظفل (هماط) هلبا لامعتسا ترثکو «شلو ترپش

 شلوا بقل هنسیدنک ( یرک ) « قرهلوا فذح

 « یرصق لیعاعسا جش « یزیربت حرف اباب . یدیا

 ندخشاشم رابک یک یرصم نامزور شو رساب رامع

 لئان ههبلاط تاجرد «بودنا فوصتو تقرط ذخا

 ؛ شلوا ز

 یدنچخ لاک «یزرخاب نیدلا فیس «یوج نیدلادهس
 .ادیرم *لج ریهاشم یک الالیع ندلایفر حشو

 .ردشمن 0 ندن

 .ردبلهزرا

 « یدادنپ نیدلادم « یزار نیدلامشو

 در ا ۱ نایت ۲ نیدلا م 4 ندنسارمش ناربا

 : ردک:وا عابر وش ۰ ردراو یرامشاو ینافینصت ]

 دنکت سکمیلط زکره هثداح ربخ

 3 چ مرک شسرپ 3 دنکن سک میت ز

 مشچ مدح زج مدمآ بلب ناجرو
 دن سک میلرب بآ ؟هرطق كب

 ی یرزو 1 مج

 ‹كرهشود ریسا هنبلا كکب زوا ناخ هللادمع هدنخرات

EL 

 كن وذدص

 ی جن 2۸

 اقا مع لد یا لدنس | یمجت ارعش یلناف یربه نرق یجتوا

 مع یغد یسیکیآ
 یلکیناج یرب . یدراشما رابتخا یعاخوم یبالوط
 .ردشعا تافو هدنرود یاتناخ دی زباب ناطاس «بولوا

 موجو تثیه

 : ردکنوا تب وش

 دب علاط هبیشک رايا ران
 ا 0 دعس را

 ندناربا یردب « بولوا یلهسورب یرکید --

 نکیآهدازش تباح نایلس ناطاس .یدیشاک هباروا

 « بودیا باستنا هاچ نانس نانلو یرادرتفد

 كهلاراشم «كرهدیکهرازایکیو قینرورزا هدنتیعم

 بصن هنکلسردم هسردم ییدتبا انب هدرازابیکی
 هتدامسرد هلیطسو یدننادومسلاوا هدمبو ؛شغلوا

 ههسردم رب هدیراصنا بونا ابا « قرهناوا بلج

 وش .ردشغا تافو هد۷۸٩ و ؛ شفلوا نیت

 : ردکن وا تب

 رای ار نماد شقنم شرف هادا

 رتدانیم دشک سئرقم فقس مهسلود

 ۳ تیب

 تسرقح سب ناج ةن تسود شیپرد

 تسرتک دلاخ زا رس رای یاپ كاخ رد

 یصلخم كنبشك ییادنسارعش نارا
 وش .یدیا ین اهنصا یرب « بولرا

 8 ردکذ وا تدي

 دش ابت رعادام نیا لح میام

 دش ابن رکد یزیچ ىلج هعمل زج

 وش . . یدبا ۳ هلبا 7 1

 ۳۳۳ ا ن ناب ) یرکید --
 شکا .یدیا راو یتراهم یغد هدقلطاطخ « بولوا

 . ردنرابع ندنایع ابر یرامشا

 لدابارتسا «بولوا ندنسارعش نارا | ای

 ۰ یوفص نایلس هاش « هدلاح ینیدلوا

 . ندنرالافتشا هلبا

3 

۱ 



 :ردکنوا تیوش .ردشعا تأشن هدناهفصا هدننامز |

 مشک اتو مشک همرس مشک هادرابغ

 مشک انشآتمشچات تشک كنر نیدنچ

 ندهنافع ءارمش نرخآتم 0 ا

 هلقلطاطخ ( = دم هداز یل وب وص ) یسیجنرب
 هلناونع « باتکلاةحود » « بولوا رومشم یخد

 كلاس هلع قبرط . ردراو ینیطاطخ ؟هرک ذی رب

 وش . رد شعلا تافو هد ۱۱۷۱ « بولوآ

 نسهدیمر مشچ یوهآ هجنروک كراي
 نسهدید یدچآ هلدا تربح هدنمچ سکر

 نالوا شفلوب یزک كن ہروم ییجکیا
 « بولوا ندهبتولخ خیاشمو ندننادناخ هعلبارط |
 .رادیردب كموحرم اشاپ یاس نجراادبع ندارزو |
 لاحترا ًادیهش هدننایصع نانو هدنخرات ۱۲۲۰ |
 : ردندنراهشا *هلج ملطم وش . ردشعا "

 باتهم رف رول ندیلج یاضیب دی
 باتهم رونا ینتشکلا ردیا هلو هم

 دم دماحوا ۳ ِ 8

 دا |ىدقرەس نا
 هللا بیطخلان یزار نیدلارشف «بولوا نداہطا

 هدناره هدنموجه كنبرکسع زیکنچ . یدیا رصاعم
 .باتک» ۰« یضرلا ةيذغا باتك» .ردشلوا فل _

 « ربکلا نددابرق الا باتک » « « تامالعلاو بابسالا

 دارا یلئاونم « ریغصلا نیداب رقا باتک » و _

 ۰ ردیبحاص 1

 رب نبتم هدندودح تومرضح هدنع ار

 هدر لاس ىج ۲ « بولوا هعلق ل ۰

 «هدر لها ندیا دادنرا هلیتسابر تست 3 تعش

 نالیروس رومأم ند (هضر) ریکآ قیدص بناج
 «هدقدلر دشیقبص ندنفرط یضاییلادیبل نب دایز
 « بول وا ماست هدءب . یدرلشا نصح ه هعاق ا

 .یدشفلوا ق هعلق

 عقاو هدرحم لحاسو هد رق هر ەل

 هرصبو هبصق ر هدنرزوا كي هب رب 3

 . یدبا هلع ر هدنلخاد

e0 مرج 

 ۱ خ ن 0۹

 زب بوقمی نب فسوب بوقمی وا )| , م
 | یریج

 تأشن هدرصمو ؛ شین وط هدهرصب هدنګ رات ۰

 ماع . ردشغا تافو هداروا هد ۳ « بودیا

 .یدیا یحاص یلوط دیهدیرع رابخاو رامشاو هدتفل

 نسحو ؛ ردنا خاسنتسا یراناود تبارمش یامدق
 ندنرا تم « راه ینیدزاب « ریارب هلغمالوا یطخ

 ۰ شعا ریلیناص هلبا ابب یفآ ۰ ییالوط
 E و سا ضح او نا

 ءارءهش ریهاشم ( یدنفا - نایلس )

 - ردیللوبناتسا « بولوا ندا | نیم
 ۱۱۰۰ رک ندقدنلو هدتلود تامدخ ضعب

 هد۱۱۳۰و هنارا بناج هدنتیعم اشاپ د هدنرلخ رات

 ؛ شتا رفس هناتسراجم هدنتیعم اف[ مهاربا یخد

 هد۱۱۰۰ .یدبا شلوا یرادرتفد یاقش هدعیو

 . ردنوفدم هدنجزاخ ویق بوط « بودیا تافو

 ینیرش *یونثم « بولوا سیلسو نيتم یراعشا
 هلا هفرش تومن قوج رو « هجرت هب هبکر ًامظن

AEEهعوج رب لناونع « راونالا ةيلح » و اسکار  

 هموظنم رب و ییهانبلاسر بانج دلوم هلا

 رار, هلىسرس راف نم یم ودثم هجرت . ردشغا كرت

 رشنو عبط هلنافورح یقیلعت نیشنلد كب هدرصم
 : ردندنرامشا لج تب یا وش -ردشفلوا

 هنسوکو تفک  رظن ها كرصع داسح

 هنسولغ كيالک یردیا تافتلا ريش

 تردا لها ىا لکد مزال

 هنسوبع هجو یتساطع مدلیا شخ

 ندنسارعش ىلا یره نرق یعنوا

 « پولوا د یمسا هک« ردشنلو یخد ینحرب

 تب وش . ىدا ندناضق “مزو ندنراد دمج

 روا

 راپ یدروک زغلآ لد هینیمتیا تماق ضرع

 راکهویش راکت لوا یدروتک تماق ندهرکص

 ندنسهنعارف ےدق رصم ( 60220 ) ۱ ء7

 ا و ردیعا ا |زاخ
 ؛ شمروس مکح هدنرخاوا كنرق یجنزکس دالیلا
 هدبرام ییدتبا ها ( نوفابس )یرادمکح شحو

 ر, هدکیشب هلیمسا ( كيتماسپ ) « بولوا لوتقم
 هانی ییینکاا - . یدیا شلاق ینجوچ



 شخ ن

 دالیلالبق «بولوا یلغواكک تماس, موق سو ینوروف
 قآ و ؛شمررس مکح هد هنخمرات ٩۰۱ ند ۷

 طالتخا قیرط رب هلن اهوا رجا رج هلا زکد

 هنداشکلودج رب هرجا رګ ندلع «هرزوا قمچآ

 هدنماع شوب E دوم ۰ یدیا شا ثشت

 یخد یرصالو وات یرادمکح رو آ «بودیا برح

 رصنتح كا اقام ۰ هدهسیا شا بولغم
 یرارب ینیدلآ «بولوا بولغم هدهیسقرق ندنفرط
 كا رود ینس هعطق اقرفآ .یدبشلوا روبح هکر

 ییدریدتبا تحایسو ریس هبهیرم تثیه رب «هرزوا
 )مفید

Nakhitchévan ۰ ِ۷ 4 مس  

 ار ۳ ۱ و
 - رش بونج هرتم ولیک ۱۳۷ تیاورا و هدنتلابا

 یسیلک مق « بولوا هبصق رب یزکم اضق هدنسیق
 ۵۳۹۰ «هرزوا قلوا ییهرا یرادقم رو راتات
 كلموج قانجو هلغوط « یرهاغابد « یسلاها

 ولبک نوبل« قم ترد یونس هدنبرق « یرهناخ راک

 یرلشاط نمرکد « یزوط ايق ررو لوصحم

 رهش رب کسا كب ۰ ردراو ینراجت كاشیا هلنارباو

 سیسأت ك ( مع ) حوت ترضح راینمرا « بولوا
 هدنو یدفم كملاراشم یو هنفیدلوا یسهدرک

 ةحاسم هكنساضت س .رارددقتعم هنفیدنلو

 17۷۷ ۰ ییلاهاو هرتمولیکم برم 4۳٩۵ یسهیتس
 - ردرانات یمظعا مق « بولوا یو

 216011606۲22۵, )داوحاندوخاب ) - و
 .ونراش هدهسور ی ۱ اوچخ

 ۲ هافوتسورو هدنساضق فوتسور كنتلاا والس

 ( نود ) قرهلوا هدنسیفرش لاعش هرتم ولبک
 هننزکد قازآ دره ويو هدنرانک غاص كنغامربا

 هبصق رب هدیراقو هرتم ولیک 4۰ ندلع ییدلکود
 « موم « یغاب چا « یسلاها ۱٩ 2۰۵ ‹بولوا

 .ردراو یسیهام دیصو یرلهقراف هراسو هلغوط
 ینمرا ضب هد ۱۷۸۰ « بولوا هبصق رب یکی
 کو اووک بو سیا ندر ی )اا
 . ردشفل و بوسنم هتتسنح و یسلاها

 فست هاو هدرپلا ءاروام 2ا

 هر هاب تخم
 [ ۰ هلیروسب تمجام هنسهدام

۰ 

5۷۰ 

x 
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 E ریهاشم (یفویادب نیدلا ءاین دیس ۹
 یفیدل وا نادنسهبصق فسل ین بش كرهنلا ءاروام

 هدنخنرات ۷۰۰ و ؛ شماشاب هدناتسدنه « هدلاح

 ندشنادیم كنبدل |ماظن جت .ردشغا تافو هدیاهد

 یطوطاو «هرشبم هرشد»۰6 كواسلا كلس » .یدیا

 ههلج تب وش . ردیفلو« كراب اتک ییئاونع « همان

 : ردندیرامغا

 لدب غاد كي هلال

 سکو مداد لدب غاد دصهکنم

 دناد لاع و دراد

 ۱ تست مرج

 «یعضلاكیرش» و « یخ مهار » ] ُ

 [ هیروب تعجارص هنبرلهدام ۱ 9
 .ردیلاراخ «بواواندنسارمش نارا

 ۱3 ۰ زانکتوا تیاوش ۱ 1

 اجدص زا هدوشک ان اعدب بل زونه

 دنتسب ناممآ یاهرد هکه دژم هدیسر

 هد هس یه باک ادلوا هبصق رب هدرصء

 ۱ نرود
 هک «یدبا رب ر هدنحراخ ال

 1 هدرابنا نمدنفا (هضر) لد ترضح

 . رابل هفوک «قرهقیج هاروا «هجشدی شبا ینادق كنلمام

 دقل یفا مهللا » : هلداریا هغیلب ةبطخ رب هدنهلع

 قوچ و «شمروب « من ینحراف ینولمو مہنالم

 ۰ یدرلشلوا دیهش نده

 كنيشك ترد ارج نارا ۱ ینادن

 ردیصلخ
 ارقاب نیسح ناطاس (-- ظفاح) یسجر

 ملطم اب . ردلنآره « بولوا ندنسارمش یرود

 : ردکن وا

 ار نایرک كاچ یعدمه دزود شاک
 ار ناب زوس دیاع یع لد شت اک

 ۱9۳ n ىکا
 : ردکن وا تب وش . ردشم

 مفک هکن انچ ۲ رود مينا كيدزت

 ینادج تقاط ی مراد لصو باتیت

 لدنقرس (غاص دم جش ) یی وا
 : ردکن وا علطم وش «بولوا

 نم راکت او و رهم نکی نکم افجو روج
 نم داذ راز ُهیرک نيب نیبم دوخ "هدنخ

 



 ید ن

 ندننارقا كنيلایخ المو یلنالیک ی سجن درد -
 :ردکنوا تب وش .یدیا

 دیآ رب یهام دود زا هک ےب وچ ۱
 دیا رب یهآ هنیس زا وت ی ای 3

 ۳ هنسهدام «یعوردن هللادبع وا » ]
 هدنسهرآ دنسو نارکم هلا اب 5

 بیف كنیرهن (دنس ینمٍ ) نارهمو
 هلراهود یلجوکروا ېکیا « بولوا هطخرب هدنتهج
 ليلك كدنالوص# راسو ران « زوم « جرو
 درد ر وام هد اا برع نویفارغج یف دلوار وشم

 2 اع ( یدنفا دا

 ا و ی ۱ 2

 رکسیضاق هدنرلتنطاس رخاوا كيهارا ناطلس
 قیرط «بولوا یتوروت كنب دنفا نطصم نالوا شفل و
 2 هدنس هک اشاب دوم ءهلغلوا كلاس هباضق

 هدنرود تلا فاع دجا ناطلس . یدیشفل و

 یعدنو یسحناتک تناشاب مهاربا داماد مظعاردص

 ی« رابخالا فاح » .ردراو یناود بت ص . یدنا

 -اونع « یخ رات یاب

 تافو ه دنخ رات ۱۱ ۳

 [. ابرویب تعجارم

 مع » «بودبا هجرت هبهکرت
 ۰ ردشلو ترهش هم

 .ردشعا

 ندارعش نرخام هدنعسا| ك ےد دوم

 ناخدو«شمتیچ ندنو اه یارس «بولوا یخد یر,

 ٩ تام هدنتبرومأم ۳۳ هدنتامآ یر ۳

 :ردکت وا عطقم وش . ردشعا تافو هد ۱۲۵۲ و

 امآ مدن یدرید مزمکچ تلصو فک را

 هکدتیکیدلوا رونت هلکقشع هویش بارش

 تمجارص هدهنس هدام «اشاب مدن دوم و ]-

 [ ۰ بدو
 تكیاذد شب ید ندنسارمش ا

 هدهاشتلود *هرک ذت ( -- N یسیجترب

 ۰ یدیالئام هلزهو وجه «بولوا ندارمش روکذم
 : ردندنراعشا *هلج تیب وش نالوا هدنقح رلن زلق

 رکد قسدو ریشمش تسد كيب
 نز دیشمشو رادهکت نزملق

 لدهشم لصانع (یکز ازریم ) ییعکیا -

 ر د ن 34

 هیوفص نیسح هاشو « تأعن ه دناهنصا « بولوا

 باستنا ههاش ردان هدمب . یدیا شا باستنا

 «هدلاح ینیدلوا نازرا ندنبنغو تدش كو «بودیا

 فح تراز «هدنسهرصاحم یدادفب هكمااراشم

 عش وا هد۱۱۵۲ «كرهدنالاصعسا هدعاسم نوجا
 : ردکن وا تب وش . ردشعا تافو هدهکرابم

 ی
 لد یاعدع,

 دزوس یک یسکت زا

 مزوس ی راکزور

 ( ناوخ هضور -- دم الم ) یسخچوا -
 هدونهکل « لاخر .هناتسدنه ۰ بولوا ین اهفصا

 . یدیشا باستنا هاخ ىلع ریزو باون
 - اعشا *یلج را وش نالوا هدنقح ردا هلودلا

 : ردیدیر

 ۷ ]ا

 تشون فصآ بترترب نونو فاک دنبشقن

 معل تانجو ناحرو حور انهاه

 یولم یلهد كس یلع ازریم ) ییجدرد -

 وا تب وش « بولوا ندنسامدن

 دهاونیم افو ورهم لد وتزا
 دهاونیم اهچ هک نیب کداس

 .اتسرپ تب ونهکآ ( مالغ ویش ) یسیفشب -
 HE لع ` یرادمکح دوا « بولوا ندنن

 وش ۰ یدبا بوسنم ههلودلا نسح باوا یداماد

 : ردکنوا تيب

 قشع ناویا رد مدوب نیشنهه نونجو ام
 مدش اوسر اهچ وکر دامو تقر ارععب وا

 (ناهام نب میهاربایعسا و )
 هنسهدام «یلصوم مهاربا » ] ) | لصوم مد

 [۰ هلیرویب تعجارم
 -ه دو « ردبلن اهفصا ید 0 تولوا N تیادر نا نادنساردمش ناو ۸

 :ردکنوا تیب وش .شمردبا شیمت هلکابج
 تسا نم ناونان ناج الب مزب عدت

 تسانم ناوئتسا ۰ زغمزا مث عمش عورف

 : ردکنواتب وش « بولوا لب یرکید تك

 دودز هک هب مه رادید "یورعگ لد
 مکه راظنو مآ ناکدز ترسحوپمه
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 سد ۵
 .دخ پارک شب هدفارم < هدلاح یفیدلوا ندنس

 :رذدخنو) تس وش .ردشفا و و دنتم

 دزی رغاس لصور مز هک ی رړذن

 دزيم رکتس وک یدای همش فال

 : ردکن وا تب وش «بولوا لناشاکیرکید بس

 ارام مان برای تسیدرد ېب هچ منادی

 دنادیک نهاریپ كاچ زا ارهنیس كلاچ هک

8 
 :ردکنوا تی

 «بولوا یدک ییا ندن-ارمش سرف
 وش .یدبا یلونهکل (- دحګم) یرب

 تفرو دمآ بابش هک نوژاو علاطر, فیح
 تفرو دمآ باوخ ماعرد هک دوب قلود

LE E ES 
 وا تب وش . یدبا ندنس هبصق دایآ

 تفرکب ماع مد ملقا

 قسد زارد یهزوت فلز

 Nerbada, Nar) 0212)هدامرئد وخاب |

 «"پولوا ندنسههظع راهنا كاتس دنه ]
 هدنسل اش مف كتکلم ماو ناسد هبط و تالاا

 هدیقرشلوط ۷۹۳۲۹۰ هلبا یلامش ضرع ۲۰
 (رویلبج) «دلرهدیا نایرج یرغوط هبرغ « هلاعبت
 تالاا روکذم هدمبو « روم ندنجما یرهش
 داف را یسهزاتم كلام هاتویحار هلا هطسو

 ۔ وک ذم كلام فو ۰ ر یدودح طخ
 هنس هرادا یابع تامو ؛ ردیا لوخد هنا كەر

 هنسیقرش لحاس كنبزفروک ( یک ) ۰ بوریک
 اخر نوزوا هدنل ام كنس هاکسا ) تاروس ( و

 یسارج .رولوا بصنم هناهع رحم « كل ر هدیا لک

 باسح یرلجابمالوطو « هرزوا مةتسم طخ
 یبهضو»> « بولوا مرتم ولیک US RR ناز سقم وا

 عقاو هدنمس وم زاب .ردهرتمولیک میرم ۰ ٩۶
 ییدکود وص هرتم بعکم Vo oo هدنناضشف

 هدنساشا شف نالوا یوم ناقاووف © هدلاح
 یناشآ زکااب كنسارجم . ردزآ كي ا نو

 .ردلاص اف ریس

 رب شلرآ ندنارف هدنراوج هفوک | 2
 یسر ندنابناساس « بولوا لودج ۱ تا

 هعسا طب 0 هلغل وا شلدا رفح ند فرط ماره ی

 « بونلو ارق قوجر هدنفارطا .یدشف وا همس
 ندهیحانوب . یدږیلبر,و ین( سرت )یخ دهنس هیحان

 دو

toy 0 

 ریهاشم راو ال قوچرب فراعتم هلیتبسن (یسر )

 فورمم هلیبقل ( یبا ) یرارومشم كا « بوشیتب
 - هد4 ۲ ؛ هک« رد (یسرلانوهم 5 تاج مانفلاوا (

 ثدحو ؛شعا تافو هد ۰ بولک هامد

 هیوقو هلینامولعم تمسو یهدمولع راسو ریسفتو
 . ردشلو ترهث هلئدش كنسهظفاح

 كراينمرا (3 )۷۵۲5۵۵) - تذس ۰
 .هلالسنابناکشا ؛بولواندن راز, نع | سسر

 تنس نالوا یسوم كنیهذم ینمراو ندنس

 هدنسیدالیم غیرات ۳٣٤ .یدبا ندندافحاروغ رغ

 هیبهذم نیناوق شب ۰ بونلوا بانا قیرطپ
 شا سو أت را ناخمیتبو هناخ هتسخ قوچ رو «عضو
 تکام کاخ ییدتا دیقنت یلاوحا ءوس . یدیا

 را - .ردشعا تافو هد ۳۸۲ ًاموعسم ندنفرط

 يحاص راثآ ضمب رکید هلیخترات موظنءرب ككرلينم
 نوا « بولوا ید سسر تسر, رکید نالوا

 1 ردشفل و قیرطپ هدیدالپم نرف یعنکیا

(Narsès) ۱ ۰نایناساس ندنکولم ناربا  
 «بولوایرادمکح ییئدب تكنسهلالس ] یر

 هدنسیدالیم خیرات ۲۹۰ .ردیلفو كمارهب یجکیا
 امور هنسوا « بولوا فلخ هل او مار یردارب

 نالوا روطاربعا هدعب هدهراح ییدتا هلرلبل

 « كرهدیا بولذم ی ( سواییسثام سو اف )
 مو قم ارخوم ۰ هدهسیا شا طیض ییهریزج |

 .دتیا در یبهربزج یسرت « هلیسلاچ هبلغ كسور
 تلایا شب یخد ندنسهنوا كلهلجد « هقشب ندک

 .ارف هدنخرات ۰۳ .یدبا شلوا روبجم هکمر و

 زآو « كرت هزمره ییغوا یخ ۰ كرهدبا تغ
 . ردشعا تافو اط تنم

 ر هدهنانو رطاسا ( ۱۸۳۵۱۵0۱ ۰

0 E 
 نسح «بولوا یلغوا كنبدب مان( هیول ) هر
 ندبا قشم هنسیدنک ایوک .یدبا روهشم هبنآو

 ) ق 6 ادص سکع » یی ( وا ) دوخاب ( وقا
 هنتروص یدنک ندبا ساکءنا ههوص «كرهدبا در

 یفیدمهلوالئان هنموهوم رباد ويو ؛ شلوا قشام

 شلغو هدنجما كوص ییدروک یفوا « نوجا .
 هبانکن دنکعچ کو كموهوم صعثو . یدیا

 .رویلبشالک ۲ ینیدلوا



 و ار نا

 «بول وا ندنسارمش ریهاشم نارا

 یفیدلوا ندنناکداز خش ( بر ته
Rr, 8او ریشیاع هباع انو ؛ شماشاب هدئاره <  

 . ردشمل زاب یلتاره هدنسهرکذ ت كتيب 1

 كټاذ و هدنسهرکذت هاشتاود . شمردیا سلخ

 ناب یفیدلوا یداع كمەسخ یراء دا ییدنکب
 ؛ شفلو ستم قل هرآ رب هداره رو دنا

 تافو هدراهدنق هدنرلشاب ۰ ه دنخ رات ۹۳۸و

 3 «قرهلوا هربظن ه « رارسالانزخ .DP ردشمتا _

 ۰ ردراو یلاود ترمو یسهموظنم
 : ردك

 .امآ نوزف هن رک وا راسخر هعفص داپ
 دان نور فسر ر بسم نت

 شم ان امع دنفا -- دم ۰

 RE یسکرت ٤
 انعم . ردیسهناراکهغل ایملاثع رب كناشنا مدق زرط ۱

 كيا شنم یسا كءرو تمها هظفل هداز ند ر

 پودیا ادف هظل ییانعم نودبسب نکل ؛ ردیتدام ۱

 تالمه» ترابع ندظ افلا لفارطمط زسانعم اندام 51

 . ردزرط رب صوصخم ههجرت بحاص یقمز |
 یخد یطخ نسح . رددهاش اکو یس «هسخ»

 . رددوجوم هدرناضتک یراثآ شب « بولوا
 هدنخرات ۱۰:4 ۰ بولوا یهتتسو لصا نه

 .ردنوفدم هدنراوج بوبا «هلک|تافوهدنداهسرد
e ۰ندنرروطاربءا امور  

 هم ران) هدنسپ دالیم رات ۲ ««بولوا 4

 هرکص ندناینیمود هدنځرات ٩٩ و ؛ شمغوط 3
 تام لاک هنس کا « بوالوا باخ | روطارعا ۳

 سلج هدصوصخ رهو ؛شمروس تموکح هشیاساو
 ییدسا لوبق هغللغ وا « بودیا مرا دا هنابعا

 هد ٩۸ .یدشعا ذاخا رواشم یخد ی ( نابارت ۳ 1

 .ردشلوا یناخ نایارت موق ص «بودیا تافو "
Néronتیر اريا ام  

 ا یعشب تا : ۵ نور 1
 ؛ شمغوط هد ) مویتنآ ( هدنسپ دالمم جرات ۳۷ 0

 یسهدلاو نانلوم یزبق ك (سوقینامرج) ندنارادرسو
 یوا هدنسهباس یسیاسد و لح كټ (هنییبغآ )

 یغوا كوس ندنف رام (سو دوالف) روطاریعا یردب ۱

 «قر هل واذاخنا تموکع ثراو لدي ه (سوقنات ر

 یهآ ادتبا

 تب وش

ovr گاو 

 .یدیاشأوا یداماد هلحوزت ید یهبواتفوا یزق

 هتخت «هنرزوا ینافو كود والف «هدنحرات ۵ ع

 ۱ دا اد کک

 «هدهسیا شا نونع نس هرت «قرهنلو هدتکرح

 Te هن فی و «هلدیمرت یتسهدلاو هدعب

 ۔اغسو روجو ؛شّعافلت یسوقیناترب یردارب یکوا
 ییدتا بیئرت « بوالتشاب هاکترا یعاوا كته

 قموقوا هلسس تاذلاب یرللاسرو راعشا مقاط رب

 هنس هنو رتارت سانلا"الم يلع «هرزوا ثكعا ارجاو

 يک كڼو امدو «روشروک هدر هاخزابناجو «راقیچ
 رونلو هدناکرح ثاطرب قج هیعشقاب هنعفوم و لاح

 یققارحاكنرمث ( آور ) هدنخرات 14 قح .یدیا

 یهمواخنم رب یفیدلوا شا بئرت قرهلوا روصم
 N هامور ‹«نوجا قموقوا ندنتسوا فی هلق رب

 هدیلو و ؛شقاب
 2 یرهراحب و « كر هدیا ولع ه هرات ایتسرخ

 ق-هدلاو . یدنا شما فالتا لر همکشا
 مک ندکد رب دتبا فلت N «پودیا 1
 رو د 4 قر هرترآ هد تاق ب یتهافس

 نسح هلی و اعم ٩ تاصو

 ین دوس رب او ؛كرەرو

 .یدشنوا هطاحا هلصاضتا زس سومان ندنا او

 «شمر دنا فلت ییاطتلا دعب ی هواتفوا یسهجوز

 همکت رب ېب ( هبوب ) ییدتبا جوزت هرکص ندنوا و
 ندلناسا هدنهسا ( نوری ) ۰ یدیشمر دلوا هلا

 هلتقو ندذیشت نانلوا نوجمایطاقسا ندنف رط یر

 قوچ رب اهدو یعوقم هللا هلسو و «قرهلآ ربخ

 فاالتاهلر هکشا یلتثهدقاخ زسباسح هللا فارشا
 یترازم یهدقاروتفاو قایجهقزوم . یدشقا

 تحایس رب هان هدنخرات 1۰ « نوجا كمرتسوک

 لیلکا ثك_عج ۱۸۰۰ هدرنووا ینلع « بودیا

 هدهنایساو ایلاف تیام . یدشغا تدومعقر هبال وط

 ناما تشیه ءا روهظ رلءایق یشراق هما مک

 رارق هنسلفاب هلرظن نطو نعشد هنس دیک یخد
 افتخا هبهراغم رب « بولوا روب هرارف «هلکمرو
 فالئا هلا ۳ رب هالك ۲ ییکحهشود هلاو ؛ شا

 «ندنکیدمهدیا تراسح «هدهسیاشقسبا كا سفن

 در ها یلوق ( تیدورفابا ) یتاک ناشاوب .دنا
 اند » نکرربو ناج .ردش | فالتا هدنخرات ۸

 - اوتم یفیدرفاب هبد « رویدپا بثاف رورنه كويب رب
 .ردشک هنکع لثم هدتهافسو روج یمسا . رد رت



 ی ر ن

 یکیا هدامور لوا ندهجرتلا فن آ هلمسا وب

 نددالیم .یدیاندروادرس یر «بواک اهد یثک
 هبهنایسا هرکص ندرل (كنس) لوا هنس ۲

 ریو نادیم هنتمجر ك (لمبوردسا) «كرهل ردنوک

 سوی ویل) نالوا یفاج یخ هدنخرات ۱:۷ و نش
 هدیسیکیا «بولوا سولسنوق اکرتشم هلا (رونانیلاس

 نعشد .هلشومارف یرلنایسح نالوا یثراق هنیررب
 «قرهشیلاچ ادم یئراق هرایلجانراق نالوا نطو

 .یدشعا لتف یلمبور دسا یرداربو «بولغم لابیآ

 یردب ك ( سوری ) روطاریعا یرکید -

 تبو و ؛ یدبا ندنلاجر كرصیق سویلو «بولوا
 مازقلا فرط كسويساقو سولور هرکص ندننافو
 یفرط تموکح هدعب و ؛شجاق هب هیلوعس «كرهدیا

 یسهجوز فو واتقوا .یدش۶۱ تدوع هامور « هلکرت

 هنتشام «قیلطتااب یوا « هلکغا قشعت هب ( هول)

 یلغوا تو ؛هعاوا رواعاریعا واتقوا و ؛شعا دژرت

 ثراو « كرهدبا لوبق هغللغوا ی ( سورب )
 .یدبا شا ذاخنا تموکح

 هبصفرب ندننافاضم لسدرا هدناع؛رذآ ) ۰
 ىسأر طقسم كريهاشم شب « بولوا 7

 . ردشفل و

 ات دق مرات نالوا جوزم هلمطاسا) ۰۱, ۰
 ندرارادرس نروس تموکح هدناتسیسو نالوا

 دل ( ماس ) نالوا یدج كلاز متسر « بولوا

 ۱ . یدیا یردب

Nérée, ۲5 )۱ ۶ان# ریطاسا ( . 
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 ك « ضرا » ایو (سیتت ) هبا ( سونابقوا) « قر
 تروصو لکش لیدت تفو رهو هنفیدلوا ىلغوا

 رابتخار یللاقص یدام رنک او « ريانا هن کی دنا

 ۰ یدرردبا ریوصت هدننروص

Néréides ۶۰ا وک هد هسا اسا )  

 0 1 تم

 ه۰ رلنو « بولوا رلیرب موهوم ماط رب دلوتم

 هنو رحم نالو هدهکاهت «هدلاح یرلقدلوا هدنددع

 زیکدو هلرلتوا زیکدو ؛ رانا هنبراکدتیا تنواعم
 ریوصت هدننروص رازق لزوک شعانوط هلبراقجنوم
 ۰ یدراردیا

 e ھز ن ۰۰۷

 هنسهدام « ها صاب مق «[ ا ۳

 .ابروب تجارم) 7
E E ناربا ( -- مکح )  

 شفلو لئام هترشعو هجناکاد قوذ « بولوا
 جش « بودا تحایس قوچ . ردیوم یغیدل وا
 ۷۲۰ فا ؛ شعثروک ید هلا یزاریش *یدعس

 یاد یاود كوب ۰ ردشغا تافو هدنخرات

 : ردندنرامشا *هلج تب وش . ردراو یسیوذثم

 یزا مدش باب هکداتفا رد هزارآ

 یک اک هبوتو نم تسجنرص ناتهب

 كنك کا ندنسارعش دنه

 : ردیصاخ

 « بولوا لریصثک ( هارو هجاوخ ) یرب
 هد۱۱6۰ ۰ ید ندننادرک اشكنی:هلادبع ازریم

 :وذک؛وا تب وش . ردش۶۱ تافو هدنشا چک

 اهن رود زا لاک لیصعتات مدب ود

 اهیایچشوخ زا مدش نمرخ بحاصنیورپ وچ

 ۱ تهزت

 یولومنب نیدلاناهرب یولوم ) یرکید --
 - هبصق (هولو) ندننافاضم ونهکل ( ىلع زارفرس
 ندالع رازبعم ېک یدادجاو ا] « بولوا ندنس

 تیب وش ۰ ردندنلببق رتش هرک یرامشا .یدیا
 وا

 ماریح كشخ دهزب دهاز یمر یکدصقع
 اهلحاسب دشاب ات صاوغ رہک دبای یع

 دل یعاشرب هدنچما ( مظعد ) ینافماد

 یغیدلوا یناود بتص « بولوا یلخم یخد
 مار ك ( لب ماییو ) ییدتا تافو هد ۱۱۳۷ و

 . ردروطسم هدنلاوحا

 دهننامعءارعش نرخ أتم ۰

 «پولوا os ۱ یدنفا تهر

 هكنبرلترضح اشاپ ناوضر نانلوب ییما رهش مويا
 ندناسو یناعم هلمناونع « بات کلا نم ۶ . ردیردب

 ۱۲4۶ ۰ردراو یراعشا یلیخرو یاتکرب ثحاب

 هدنخرات ۱۳۰ ٤ «بولک هابند هدناعسرد هدنخرات
 ررح نکیآیریدم تاموبطم . ردشٌع |تافوهدساویس

 8 «هلتبانم غیدنلوب هدنرلتعم هدروکذم ملف ريقف

 مدیا ا ىنسهغطل راعشا یلبخ



 ۱ س ن سا

 ندنراهس دا روش« دا فا دنا ۰ >+

 ( یعالقلاتف ) یس هینک «بولوا لود

 .ردشعات 2 هد هط انف هد ره لرف ىو ۰ رد

 هلا كوس 5 رکب وا ندنسایداو ارزو یرصع

 : ردندنرامشا *هلج هعطقوش ینیدلوا شمزاپ ارو

 هتعنم الح رکیابا تالح 1

 ردص هل بیبا ريغ لهو لا وس 8
 اعاق بیبح نم م یل ناک ناو ۱

 رکت با بح قحا لها مدة ۸4

 هدنغاعس هفروا كنتالو بلح ۰

 برغ هرتمولک ٩۸ تیءفرواو ] ۰

 ١ ندنشم لحاس كبارف قرهلوا هدنسب ولج

 « بولوا هبصق اح وکر عفاو هد هفأاسم كل هرتمولمک

 هلبرکسع رصم هدنتلآ یسهدناموق تناشاپ مهار
 تاهبرام رب كو نالو موت وهدنسهرآ هینافعرک اسع
 ۰ ردر وهشم هلغلوا یعوفو نادم

 ۳۹۹ ۳ ندنسارمش نارا (ناخلط در

 «هدلاح یفیدلوا لص الاج رک« بواوا ۱ داژ و
 هب ییهد هلترافس ندندناج نارا هدننامز هاش دت ۱

ِ  

 هّلامسب البو درد یا ین قیفدرک
 هللا مسب ات تا یشع و ی ۱

 یادرک مرمس درد نینچ دنچ لجا یا 2

 هللا مسب اسب درد زا ینکیم متراف 3

 ۰۵ ندوم ۰۲ ندسخرس هدناسارخ 5 ۱

 ٩ ید ندرواشی ۰۱ نددرویا ۱ ۱

 قوچ رب «بولوا هبصل رب هدهفاسم كلنوك ۷ یو "
 .ردرومش# هلذل وا شفل و یسأر طقسم داربهاشم و الع

 ناس یوج توفاب ینۀيدلوا ی هقیصو ریغآ یماوه

 .ردکرک هسلوا بارخ یدعث .رودیا

 هنسهدام « یاس نجرلادبع وا » | هاب

 [ . هلو تعجارص ۱ ف

 ندنرهیعاش روهشم كا 0 ا
 ندنسهبصق اس تئاحارخ «بواوا

 :ردکاوا تیوش . یدیا

 تسیکی ود ره باتفا و ون لاج هم
 تسیکپ ود ره بانکشمو ون راذع طخ 9

 ف س ن ۰.۷۵

 دیعم «تولوا ندنسارمش نارا ۳
 0 ا ۱ یبس

 : ردکذ وا تب وش .ردشعا تافو هدلس دراو

 قبسن داد ناج هدشان هدید ز بئاغ

 تشادن تشب نیزا رجه بات هراچب

 مرا هردنکسا هلا طامد هدرصم مر
 یسیلاما تراز مریخ ۵ لس ۱ و

 یغیداشاب هلقیلاب یراکدا فرە هدلوک ی هدفارطا

 ه ردررج ااا برم نوفارفح

 هک ارت هلبا هنو دک ام ( N55 ) ۱ تسل

 ناقآ هدنسهرآ یرلهمدق طخ
 «قرهلوا طلغ ندنو «بولوا یعدق مسا كیوص هرف
 . رویلوا بیل یخد هلیمسا ( هتسم ) هد یدمش

 لا كفل ایتس رخ ( 5

 رم ا ا روطس

 ندنفرط سویسودوتت جد ۸ « بولوا
 كو را و ؛ شفاوا بضل 4 کاش رطب هینیطنطسف

 اق اعتم « هدهسیا شا در یهاذم راس هل.به ذم

 « ندنکبدتا داجا بهذم یی ید یسیدنک

 ندنف رط یسناحور سلجم غولئایآ ندا عاقجا 2۳۱

 «بولیکح هنرالوج رصمو ؛شلرو رارق هنیفو لزع

 قارحا راغلات . رد دغا تافو هداروا هد ٩
 .رددوجوم ینابتاکم هلبراقطن ضعب زکلای «قرهنلوا
 «بودا راشتا هددنه هللا قارعو هر زج .یهذم

 . روینل و رلیروطس مولا

 كلا اروا( تشخ دوخاب ۳

aمویلا «بولوا ندنرا هرو ۳ ۱  
 ندمالسا ءالع ریهاشم .ردفورعم هیسا ( یثراق)
 «یثراق»] .ردشنلو یأر طقسم كناوذ قوچرب
 [.هلروس تمجاص هن هدام

 ( دم نب رم صفح ولا اب 1۳
 روپشم لا « بولوا ندالع هاشم 7

 نالوا فورعم هاکند « ینس دناقع » لا

 دلا داراب اتك نالب زاب هددناقع هک « ردساتک
 ریهاشم راس و یلازاتفت ةمالع « بولوا یربتعم
 هدنخرات ov ینافو 3 ردشفأ وا ح رش ندنف رط

 . ردشلوا عفاو

 ن لادص ندلا ظفاح تاكرلاوا) ۱ . ۰
 شات «بولوآ نداهقف ریهاشم ( دجا ۱



 اع سم

 .ردشعا تافو هدا رات ۷۱۰۰ ۰ تدن هدنرهش

 یربتعم بام کی لئ اونع « یاولا » نت روهشم كا

 یخد حرش درب هلساونء « یناکلا » اکو « بولوا

 رومشم یخد هلنارنع « قا ةدلا زنک»

 تاوذ قوعح ر ندامت *هلحا هک «ردراو قبل ر

 . ردشمزاب

 هدح «بولوا ندنراهصا.ش 1 ام | 1

r) ۰اشا فل رش نالوا شفل و  

 :ردکز وا علطم وش .یدیا یزبق كکب دسس هداژ

 رثأت 4-عاج زوا یدلیا كهكت ريت

 ریپ كسهلوا ريب هلیا كلكن اک وب اناج

 e سا تیک هتل هیس

 ندراصااو ند هما

 ندنرجه .یدیا یسهجوز ك (هضر) مصاع نب دیز
 تعس هدفا ( مام) مان الادیس هدهبقع مدقم

 بیمح یرالغواو یجوز هدنسانف دحاو ؛ شما
 هادم هدهرام «بونلو رضاح رار هللا هللادبعو

 .یدشغا یاعثو ترغ راهظا

 لهاو ارعش ریهاشم ( نیدلادام )
 مسن داد ادب «بولوا ندفوصا

 .ردندندالوا راجت نن نزامو

 دام ناطاس «بو دیا دالب رود . یادبا ندنس هبحأت

 هبلح .یدیشلک ی خد همور راد هدننامز لوا ناخ

 یرتو یسراف
 :ردندنراعشا ءلج تیب وش

 . یدیشع | تافو 5 «هدندورو

 .ردراو یاود

 راکت یا یدید كخرو فلز هعن رو فاک

 تنها را هتلاو لتللاولخ یذلاب

 :ردندنس هیسراف راعشا ید تب وش

 تسام نسح كلم تشک شلبنس

 نور تسناو تسا هتل 1

 فاذ کا ندنسارهش نارا

 : ردصلخ موج

 هددهشم «بولوا یلرواشین لصا نع یس

 هعونتم طوطخو ؛ شمننک کل هجاوخ ساک

 يحاص تراهم هد اتو بهذت تعنص هلرر رحت

 : ردکتوا تب وش . ردشفل و

 تئدیم دیاب تفک هم نآ دمآ ماب بلرپ

 تا هدمآ ماب بلرب كنا ترع باتق" ک

 5 ١ ش م £0۷٦

 یناولد برس ۰ بولوا یلتاره ییینکیا -
 ردکز وا تب وش .ردراو

 تسسا بارخ هدید بآ ز موج ةلاخ مادم

 تسا بآ رس رب هک ۀلاخ دوشن نوچ بارخ

eكنك یبا ارم ا  

 م : ردصاخ

 (یقازرلادبع نیدیاملانز ازریم) یسیجنرب
 «بولواندندال وا ناکرت هاشن اه و لدهشم لصا نھ

 هلینامولعم کهدهیضایر مولعو « تأشن هدناهفصا

 «بودیانطون هدزیرب تیابنو ؛ شمات رمش بسک
 قب كب کیا ۰ ردشعا تافو هداروا هد ۰

 : ردکن وا تیب وش ۰ ردراو یاد یواح

 فلز وچ هتفش آ نم لاح دوب زور نیمه ین
 تسه یناشیرپ باوخ هیس تخزا مه بش

 لدنترع (اص دم ازریم ) یبیجنکیا -
 : ردکذ واتیب وش .«بولوا

 اد یدایرهش یابق ردق دنک الاب تدق

 ادیرا وخ رهز ناماکشلآ رب دنکن ب ربش تبل

 هنسهدام « یباشن ندلادحم » ] ۱ یاش

 [ . هلیرویب تمجارص | ۰
 ( یدنفا - نایلس هجاوخ ) 8

 «بولوا ندهنافع ءارمش نام ۱

 هلدوروهنداعسردو ؛شمځوط هدهټردا هد ۸

 داروک الم « كرهدیا لیصح هلبقال یبیسراف ناسل
 ندفرش *یونثم و ندننابدا روک ذم ناسل هديت
 . ردشعا تافو هد ۲ «نکیآ هدکمرو سرد

 ؟ودکن وا علطم وش . یدیا ندامعز

 كنس رد يقوي كلرثا رب درس هآ یا
 كنس ردیقوب كرنهرب مرک كشا یا

 باه ولادص هلودلادقعم ازربم 3

 e ۱ ۱ طاش

 هبهلام بتارع ضب هدننامز هیوفص كولم . ردلت
 نداد « هکر سهج هدمب « نکیآ شلوا لثان

 ؛ شلوا لئام هنتب تااشیوردو ارقف «كرهلنکج

 هدنرخاوایرجه نرف یمکیانوا هدننامززماش ردانو
 تاذر لد لهاو عبط شوخ . ردشمتا تافو

 :ردندهلجوا تیوش .ردراویراءشا لزوک «بولوا

 طال یداک رع یهاوعت ی مت
 تسا متی دهاوحن یداش وا هک ره



 شل

 شما تافو هدزاربش هدنمرات ۱۷۲
 اه رگید هدنع-ا )طا نیدیالا ناز ازریم) ۴

 ودر دم هد ید ۱

 ا تک دن یا روس 0
 وش «بولوا لدنوامد ( دم ییا ) یک

 2 وا تی

 یشاب لباب یجنس اون لوغشم دنچ
 دنګ هدعم لکوت كاځ رب هک شاب نانا

 یرود هاش ربک | ؛بولرا یلیاهد ییجن کیا - ۱
 :ردکنوا تب وش .ردندنسارمش ۲

 اغوغ همه نياو دوب وت لص وب راک هچ اره
 مدربن كاخ وزرآ ناو مدرع ارچ

 تب وش « بولوا یلرتسوش ییجچوا —
 : ردکن وا

 دوج هاک وت ناسر ضيف تسد شییرد

 دوجو "هرطق دو ار طيح رحب

 ثناذ کیا ندهبنامع ءارعش ءامدق ۱ یاس
 : ردیصاخ

 نیدلالالج انالومو ندنراید نامهرق یسیجرب
 قبرط ادا «بولرا ندندافحا یرلارضح یمور

 ناخ دم ناطلس عتفلاوبا «دمب «نکیا كلاس هسیردت
 یلاشن هلتب سامو «بولوا شک ارغط هنیرترضح

 لثان ترازو بتر كرهدیکو ؛ شتا ساخت هلیصلخم
 یراهشاشب «بولوایر# هداشنا . یدا شاوآ

 ۰ ردراو یغد

 ( یلچ ینطصم هداز لالج ) یسیعنکیا
 .ردفو رعم هک د یا هح روت ؛بولوا یهیسوط

 تبو 6 بولوا یناوید باک فا شاب مهار ادتبا

 1 . یدیا یهاخ راهم دو رصم

 یرفس دادفب تباخ نایلس ناطاس یتوناق هدنخرات

 هدیولا هلدعأق هد ٩٩ «بولوا یجماشن مدنساتاا |

 « نکیآ هدکا تماقا هد غاب یفیدلوا شمریدباا "
 یجناشن اینا هدنسانا یرفس ناتسرام هد ۶ 3

 .هروک ذم ۶ ع .ردشا تافو م- ۰۷ و ؛یاوا
 :ردندنرامشا *لج تیب وش .ردراویاجو مماج هد

 نیوندپ دلربنم هام ندیا وغ یتدبج یا

 نیوا کوک لک هلکراسخر رهم هللا نشور

 در ص ن 44

 ندنسارعش ناتسدنه ( دجا یلع) اهر

 ةنفئاط . ردیاءاهد « بولوا ف

 ۰ ردر وم ثم هلیعیط تدالح «بولوا ندناشورد

 ۳ ردکز وا تاب وش

 ددرکرت مشچ درک باوخ نادزد وچ بش ره ای
 دد رکرب تای! ارلد

 زدی لر ومعها كن راخر وم اناّعع 2

 RE N ی رس
 یدیا ندنرلسردم

 كتل ود «بولوا ام هنر رو طط یناذع جرات

 كدهننامز هيااراشم هاشداپ 9 ی یادتا

 هک « ردشمزاب خیراترب یراح یناموقو ندیا نابرج

 .ردبفوط كپ یاجردنمو سیلسو هداس یبهرابع
 «بولوا یخد یسیموم خراترب هایناونع « اغاوح »

 ندنسهیضام لاوحا كنماوقا راتاتو كرت هدنو

 زاب دن راس

 ندنفرط هیلارا شم هاشدایو .

 دوعوم یرابآ . رو دیا ثحم هو ال_ صفت ید

 شب ۰ ردندنرلیکسا كا كنبراخ روم يافع نالوا
 . یدمهنلوا سرتسد «هدهسیا راو ید یراعشا

 رم | یوش هدنراآ برع نوبفارغج تباوجح ۱
 ا اعاعا ن هجا ی ) ) 3

 9 وا
 یدامث كدحا یردب هدنخرات ۲۰۱ « بولوا

 سولح هتخم « هدلاح یمیدلوا هدنشاب ۸ »> هن رزوا

 یارحا هلتورو تلادع لاک هنس ۰ «كر هدیا

 سرادم قوجرو هیاج ینراعمو مولع « هلتنطاس

 هدنح را ۳ ۰ «مرکص ندکدتآ ساسان هربخ ةشاو

 ینلخ حول ىلغواو ؛ شا تافو ندنتلع هترلالس
 بسک هدننامز تو یدور ریھش یعاش . ردشلوا
 .ردشعا راهتشا

TEEبولوا هلحر هدرواشی  » 

 TE ۱ دابارصت

 زدافرظ ( -- هحاوخ :
 وا ۳ a ۱ نیدلارصن

 ینیدلوا شفلوب رصاعم هلا لو شاتکب یجاح
 را یف وحلس «بول وا یا اهد <« هد4هسلا یوص

 لیصفت هدلاحره . ردلقگ یسلوا شماشاب هدننامز

 ندنسیعیبط لیم نالوا هغ اطل «برلو نومحم یاوحا

 دانس! هندیدنک ر داوو فئاطل قوجر « ییالوط

 .ودشمک هنمکح لثم هدص وصخو یا «قرهنلوا

۳۸۷ 



 ر ص ن ۰5۸ ر ضط ن

 هل د اکر كوب و قبچآ فرط ترد هد رق رهتقآ

 یار كملاراشم هجاوخ «پبولوا رب ر 9

 هدننامز هلنلروع هدیرلن# ۰ ردیورم یغیدلوا

 هلاراشم ریکناهج «كرهدیا مازنلا یفیدلوا تایحرب

 .رردبا لقن را رجام شمب هل
 ضاقلا هللادمعن حوا وا 1

 دا نوا 9 ا | هللارصن

 [. بروم تمجام
 ) دلا دبه ب ندلا دیم ) ۱

 « بولوا ندناربا ءارعش رهاشم !

 «بواشاب هدننامز قوعلس ءاشکام . ردلزاریش
 هنضغ كېااراشم هاشداپ «هسیا قیم هببس هن ره

 هللا رصن

 میدقت بوزای هدسبحمو ؛شفلوا سبح قر هایغوا
 لف ۰ | ۳ ةع هلق ۳ ییدشا

 «بولوا قالم یخد هبیونغ هاش مارم .یدشفل وا

 .یدشعا لقن هب یسراف یل « هنمدو لاکو هنماع كوب

 زرط رب هدزرربت ًاریخا و هلافد روک ذم باتک

 ردیا سلخ یخد ربصن .ردشلوا عبط هدنیشنل د

 . یدیا

 هللارصن رب ندنسارمش نر ناتسدنه س

 هدنتم دخ قهوکح زماک زا تدم ر هک «ردراو یخد

 هدننرازو تمدخ كنماظن دایآ ردیح هدنکد ةو

 لئام هنتبخ كرته و لضف بارا اماد «بو-نلوي
 کام ‹كر هديا بصنمو هاح دار" تاو شو

 . یدبا شملکج هاوزنا ةشوک هدروراکش نالوا

 روا تیب وش

 درک رثا وت ظعو اتال

 ثبع مدینش وت ثیدح ام

 «بولوا ندنرلناخ اراخت
 تافو هدنخرا ۷

 | ناخ ةللارصن

 .ردشعا

 ادا مظاما للا ۰: :

 ا ا ۱ مصاع و
 هلناکرح یعرک نآ رق لوا كا و نالوا یسوم

 .دوسالا وا روپشم ندا غا ینارعا بوزاب

 یخد دوسالا وا هيلاراشم .ردیذیلت كنيلودلا

 «هلذاواشغا ذخا ند(هضر) یضترم بانج یلعو

 . ردیذبل كااراشم ترضح هط-اولاب هجرت بح اص

AYهحراوخ ادتبا .ردشعا تافو ه ده رصل هدنخرات  

 _ شبا كرت یبهذم كرانوا هدمب « بو لو عات
 .ردیوم یغد ینیدلوا

Iلا فهرلا وبا  

kaر ۱ و  e 
 ٩ شوط هدهقر هدنخرات ۱ «بولوا ندبیع

 ریسفنو ثیدحو هقف :بودیک هدادفب نکیآ قجوچو
 هدنشا ۱: «نکیآ هدک۶ا لیصح یعولع راسو

 شلوا یمعا ندنزوک کیا «قرهبارغوا هنتلع كوعج
 افلخ «بویالشاب هکلوس رەش ندنس وا .یدیآ

 هبهربیه نا ریزو هدایز كاو «حدم یراکا راسو
 تافو هددادفب هدنشراا ۸ ۰ یدیشعا باستا

 ییاروش «بولوا یرامشا ناوید بم .ردشعا
 :ردندیرامشا لج تب

 عیدصلا لعشلا فلات یر
 ع وری ام نامز نم نمآو

 دج انتشحو دعب سلاتو
 حلا عوب رلاو ةعردقلا انلزانم

 دارمش هد ناخ هللاق رهن 4 ۷

RE2 ی لصام 2 ۱  
 ٠ دنه «هدلاح یغیدلوا ندنسهذمالت اهن فطاا دبع

 میفر هدازهاش ندندانحا دل کلام « هلتلحر هناتس

 :ردکنوا تیوش .یدیشغا باستا هناشلا

 دابم یسک ران غارچ رد هک برای

 تسا هدیکچ تنمز هک ی تغور هرطق نآ

 | رهش ( س هحاوخ 4 2

  9: EEو ۳
 ۔راف تامدا .یدبا بت ظفاح هدنسهناطتک یناثع
 تافو هد ۰۸ . یدیا راو یهره ندهبس

 .اردشعا

 ندارم داش فسو ن دا ی
 یردار « هدنخرات 1۹٩ «بولوا یسیجدب كلاکب
 هلعامرف كلاخ نازاف « هشرزوا یلتق تپایسارفا
 تریسکیو لداح ییدنکو ؛شلوا ناتسرا مکاح
 نالوا بارخ امو یردارب « فلوا تاذ ۳

 هلتلادع لاکهنس ۳۸ «بولوا قفوم هرامعا قکلع

 .ردشعاتافو هد ۷۳۳ «هرکصندکدروس تموکح



 و ص ن

E: 8هاش زورف ن ناخ مف ن  

 تاب تیارو ( یال | اش تم
 هدنسهرص قدوع هرهلا ءاروام هلکرت یناتسدنه

 یا ۰ كرهدبا طبط ییلهد هدنګرات ۸۰۳

 ناخ لابقا یسهداز ۴ «هرکص ندکدروس تعوکح 1

 ندنلاکأم «ككرهدیا بواغم سینک ناخ رفظ
 .یدیشل ۲ 1

 ۱ ی E رصن ۱

1 

 ءارمش ربهاشم ( دما

 یفیدلوا مدآ رب یما ۰ رد بلهرصب «بولوا ندیرع "
 ؛یدردبا لاذتشا هلیضطو لامعا یکک | جر «هدلاح

 ره «نوهکیدتبا الماو تارق یتراعشا هدننورفو

 یبرامشا «بونالبوط قلخ قوچ رب هنشاب نوک "
 ۰ یدرررتسوک كلامن هریرضو طبضو عاتسا _

 دن نیسلاوا فورمم هلک خد كکال نا ندارعش

 یناود «هلمج ینرامشا فن هچرت بحاص دم نب
 یلیخ «كرهدنا تاحر هدادغب هدعب . یدشعا بیرت

 تب هل رصع ریهاشمو « تماقا هداروا تقو

 «مد۳۱۷ .ردلوتنمرداو قوچ كی هدنقح .یدشٌعا _

 ند ۳۲۵ «هسرلقاب هنتاور كن دادفب بطخو ق

 :ردندنراعشا *هج همطنوش .ردشعا تافو هرکص ]

 قیدصلا روزي قیدصلا ناکو ۱
 نایقلا فزعو مادلا برشل 1

 قیدصلا دوزب قیدصلا راصق

 نامزلا یوکشو مومعلا تبل ۱

 ۔ارعش لناع یرعه نرف نوا :
 ادا E ا ۱ ا

 .یدیشعشیقل اق هن امدا تب ابط دعب «بودیاقلراطع

 هدلواناح دما ناطاس رود ۱ اا :

 نک هیامظع ترا دنسم 4 (ض

 هدنواه یارس . ردیاهنطموک « بولوا ندارزو

 هرشاع هلقلشواج «بولوا لخاد هنسهصز رلیح هطلاب

 لدقدنلوب یبدوور هبز تقو لیخرو ؛شیقچ
 ةر هد ۱۰۰۸ و یسادفک راجونیق 8

 طاسم هدادفب و ؛ شلوا یسیلاو باح هلترازو
 كرکسع نانلوا قوس یثراق هناغوا لیوط نالوا

 رکپ رايد هدعبو « هلاحا هنسهدیم یخد یفلرادرس

 همدم ینیدنل و هدرلارواو ؛نشفلوا لق هنکایلاو

 ی ص ن 04

 ۱۰۲۰ .یدبا شعارق تورئو لاوما قوچ كب
 هشيام «رارب هلفاوا سرتسد هترادص رهم هدنخرات

 یخد هنفرث یرایرهش ترهاصم هلیجوزت كاطلس
 ۔اتس د رکو لوطا او هل اصم هلناراو ؛ شلوا لئات

 رايد ردق هنس رب «هرزوا كا هداعا یدیاسا هم

 .یدشمتاتدوع هتداعسرد «ه رکص ندق د لاق هدرکب

 كب «هدهسیدیا ریزورپ ربدمو لقاح
 ندةمریدلاق ندهتروا ىن رابيقر « بولوا جازلا
 باکترا لاظم عاونا ید یعابنا « یک ی یدنکچ
 ندتلاکو یارحا یآ چوا هلا هنس چوا « ندنراکدتا

  ردشفل وامادعا ؛بوناضوا هبضغ هد ۱۰۲۳۲۰۰ رکص
 .ردنوفدم هدنناب اشاب مهاربا هدننادیم قوا

 دی دحو ر

 ثكیاذ ترد ندنسارعش نارا ۳
 ۳ دص

ê 1ر دیصاخم  : 

 يحاص هرکذن (ینوزق ناخ )  یسیجنرب
 هدننامز هاش رک | « بولوا ندنداذحا كهاشتلود

 ندننب رقم ملا راشم هاش « هلتحایس هناتسدنه

 :ردک؛ وا یعابر وش .یدیشلوا

 ةتخورفا رب هرهچ یفص مراد
 ًةتخومآ قشاع شورو هار

 وا قشاع نمو یرکید قشاع وا

 ةتخوس ُهتخوس ةتخوس نم

 فورعم هلک ( ابیص هاش) یسیهنکیا -
 :ردکت وا تب وش بولوا

 تسا قرب دهشم نم رتسک اخز هرذ ره

 درک ناوت یزاب هتخوس نم الاخ اب

 وش « بولوا ندنناداس راوزبس یسجچوا --
 :ردکن وا تب

 هتخ وآ شرع لیدنق مد ناتسبشرد

 "هدرک ناه فلز ریز هک یشوکرد نآ

 هد ۱۱۸۲ «بولوا لناهغصا ید دزد --

 کوا تب وش . ردشع | تافو

 دوربم عاوجو نآ اش زا لد رس هلا ريد

 دوریم ماج هک ماد وا لابدزا تقر لد

 كزيشک ترد ندنسار مش سرف ِ

 : ردیصلخ 2

 «بولوا یلنالیک لصا نم ( >> اباب) ییجر
 یزاریش *یلانف باب «نکیاهدکمنک هلقلیجاولح هدزیربت
 « قرهنلوا مدقت هاکرت بوقم ناطاس ندنف رط



 ی ص ن

 . ردشغا تافو هدز رب و ؛ شک هتسهرص یسامدن

 ؛ ردکت وا تی وش

 ام دمآ تسدب لاق نماد ن شک تقو

 ام دمآ تسدب لد یوزرآ رم زا رغآ

 .اداس یرابو دزب ( قلادعسا ) ییهنکیا <

 ندیاود ندلا لالجالم لزاریش «بولوا ندنن
 ندننافو كملاراشم ةمالمو ؛شغا مولع لیصح

 هلبیئرت و عج یراعشا ناود «هلئدوم هننطو دا

 .ردشغا تافو هدنخحرات ٩۱ و ؛ شلوا لوغشم

 :ردکنوا تب وش

 یهدیع ېبیصنب ۀسوب هک مفک

 بیصنای مبوک هچ هک بل ريز دیدنخ

 (ك یوم نب ناخ دم ازریم) یی وا -
 ندنفرط هاشیلع حق «بولوا ندندارکا هاشنامرک
 ردیح ندلایزافو ؛شملوارهاغم هنناونع ارهشلارغف
 ؛سلوا تافتلا لثان « بودیک هیونهکل هدشنامز

 .ردشفل و تایحرب كد هنس راخت رات ۱۲۹۰و

 یزاریش باک «بولوا یلزاریش ییجدرد --
 :ردکنوا تب وش .ردفورعمم یخد هک د

 تسيل برط رس ارام تزورقلد یور یب
 تیت بش رازه بش كي نکرسب يث اما

 تشرطو ندارعش ( هدد رهاط ) ) :

 و ی ا ی

 رشارف) نالوا یار طقدم رف ررحم هدقلدو

 تاماقم ترایزو تحایس تقو یلیخرب .ردیل هیرق
 « هلئتدوع ههروکذ م برق «هرکص ندکدتبا هیلام
 هک دتیک ندتقو وا هک «یدشثا E هواز رب

 ۰ ردهاکرد رب كوي مویلا « گر هدیا نازم بسک

 هدنناب یهاقناخ « بودی لاحرا هدنرلخ رات ۱۳۰۰

 قوج رب هدنناسل درازا ۰ رد هاک:رایز یس هبرت

 ر یخد یسرافو هکرت « هتشب ندقدلوا یراعشا
 هلن هاسا یندوع هننطو .ردراو قالو لبخ

 یخنامم اروا « هدنفیدارضوا هنسهبصق تیوقسل
 هدیصقر « هدنراکدتسیا كمکج هنامما نسیدنک

 .یدشلیوس

 رکپراید (Nisibin, Nisibis) ۱ دف
 هدنغافس ندرام كتلو 0

 ۰ ی ص ن ۰5۸۰

 .قرهلوا هدنسیفرش بونج هرتمولک ٩۰ كنېدرامو
 ۰۴۷۱۳ هدنرزوا ییاچ ( هعجس*) بان هرواخ
 -عقاو هدیفرث لوط ۲۸۳۵ ۵" هلبا یلاعش ضرع

 فلو ملم یمن « بولوا هبصقر یزکم اضق
 ینادلک هلبا ینمرا مسقنم هشت بهاذم یزرکند

 ۱۰۰۰۰ «هرزوا قوا نابتسرخقرهلوا هراسو

 «یساسیلک ه «یدجس ه « ینیرش عماجر «یسیلاما
 «یرلفاقوس زسهریدلاقو راط «ییاکد ۱۰۰ «یماج
 لئروا هلناصو ترابع ندناقرب رار هلرب یرثک |

 یا ندغفاط كرکو دارن كرك. ردراو یرهناخ

 هبصف «بولوا یرلتدنخ لمکم هلبتقو كراوص
 یخاراو « میسقت هلتروص نسح رلوص هدنراراوجو
 دودسم رافدنخ یدعش «نکرونلوا اوراو قس

 لیکشت راقلفاتب مقاط رب بوکیرب راوص .هلغاوا
 .ردشعشال فآ ید یساوه كیهبصق «ندنکی دتبا

 رلیکفلس «بولوا رهشر كوس هدهعدق ًةنمزا نیبیصت

 یسهک اطنآ ( هعج* یی ) هینودقیم ندنف رط
 .یالوط ندننرثک كراراچ یلک> که دنفارطاو

 ۰ كود ناماتشا . یدرونلوا هیعن ( هیسومثآ])

 «شفلوا ذاا زکر ندنف رط یسهبعشرب انس هیناربا
 ۱۳9 هل اراناساسو كلامو هركصو

 .كلامو « حق الص ندنبناج منغن ضایع هدیره لاس
 هدمالسا رود لئاوا . ردشفلوا قالا هبهیمالسا

 ربهاشم قوجرب «بولوا نادابآو رومعم یغد

 برع نونفارفج قن آ .ردشفلوب یشدنم تا
 «بودبا حدم ینراراچو هیځابو غابو ینجراخ یغد
 هلیخل یفآ كنساوه ندرلتقو واو؛ راردبا مذ ینلخاد

 لودج «هدلاحره .شعا روهشم هلترئک كراب رقعو
 یکسا « هسلوا كج هل دبا ری و داشک یرلفدنخو

 می یغد هانساوه ربارب هلا هداما یتروسعم
 هدنفارطاو هدنلخاد هبصق . ردزسهمش یفح هنلوا

 راسو راهبارخ قوج رب هلاق ندنسهعدق تیرومعم

 . رددوحوم را ا

 مق كاس ندرام ىساضق نيبيصن --

 « درام سفن ابرق «بولوا ترابع ندنسچوج
 ا لااا هرزج ترش «تایدم الام



 ی ص ن ۴

 .رددودحم هلیافرصتم لتتسم روزوییالو لو

i 4۳ ۰۰۰۰ «بولوا یواحیهرق ۲۲ و هبحأت  

 «د رک« برع یناثاث كنسيا اها . :EE هلا یلاھا

 هک« ردنابتسرخ یلثرو مک قرهلواسکر چو ناکرت
 فصا و یرا جو هب هم بهاذم ینصن هد كراا ول 3

 *یضارا . ردك ص ندسوتعیو نایب« یک یرگیل 3

 زکلاب «بولوا ةو هرتمولیک عب ص۰ اضق

 "الماکیسیفابو یاشاطو یاغاط یک هرتمولیک ۰

 «هدهسیاقوچ یسهبراج هایم ۰ ردنارمتو عرز لبا "
 كن رلف دنخ و لودح ا نوجا یلوا عفان هتعارز ۱

 تابوبح یالوصح . ردراو جایتحا هنن رامعاو داش 1

 ندنوونو قوماپ « رپ العا ینج هللا هعونتم
 «بولوا ید یرلام مو یرارباچ لزوک ۰ ردترابع
 غاب .ریلب ریدشبت هیلها تاناویح راسو نوق لت |

 توقا .ردقوچ یغد یسهزبسو هویمو یرهجابو
 4۰ ۰۰۰ كارت یهدنراوج هللا نبیصت یوم
 . رودبا تاور ینغیدلوا یناتسو

 .آ ( رییس دن | نییمت
 تارف هقشب ندهروعم نابیلا س

 هدهفاسم كلنوک چوا یو ترد نددمآ و هدنرزوا
 ندنارح یقرهلوا قازوا ردق وا ید ندنارحو |

 هدلبرپ كوب هدنرزوا قیرط ندیک همور دال "
 . ردررطسم هد « نادلبلا میم » یغنیدلوا 8

 وا هح ور ندا سق

 8 N RE ا | ریصن 3
 دی ادبع نب تلارصن نیلادیج ) یسجترپ

 »](یزایش "
 هجاوخ ن نیدلاریصت هجاوخ ) یی 1

 رصاعم هلا نوع دم «بولوا یسخرس ( ندلابطق

 : ردکنوا یعابر وش . یدیا

 [ هل روس تعا هنسهدام € هلا رهن

 هام دبآ نوزرفا رک | دش هچرهم زا

 هام دیآ نوبزو راز ول خر شیپ

 دهد سکع نچ رد و خد هک ناذ رک

 هام دی! نور لک یاجب خاش زا

 هجاوخ نب نیدلاریصت هجاوخ ) یسیونچوا س
 ضمب تارا یدادجا ( یدرج دزب كيب دوعسم
 نک اسهدنادمه ؛هرکص ندق دلوا EE هدنرتهح

 كر" ندنفلزاسان كنمااط یسیدنکو ؛یدرلشلوا

 رکا تدمر « كرهدبا تعزع هناتسدنه «هلنطوب

 ی ص ن 22۸۱

 «هلتلحر هنکد «هرکصندتمزالم هنهاکراب كهاش
 نرف یجندب نوا یدشعا باستا ههاش بطق

 . ردشفلو تایحر هدنالاوا یرجه
 * ردکنوا

 مڅ مدمه دش یسکیپ زا ریصن
 تسيل یدمه ارناسکی من زا هب

 لربعتک ( نلادسا ازریم ) یسک درد ےس

 : زدکن وا تب وش «بولوا

 یه دیب هدازاس رب زو رذآ هولج یترف

 شرا مشچ اسم نوخ هنشت ددرک هک

 ( هاش بی نب ندلاریصت ) ییجمشب -
 . ردهدنناسل ودرا یراعشا کا «بولوا ییلهد

 « بود یک هدایآ ردیح ی هدنکد هدنرم رخاوا
 . ردش۶۱ تافو هدنرلشاب ٩۰ هداروا

 ده ردکذ وا

 24 وش

 مجاوم طبع ام لزا زا

 تسام لحاس ریصت یا رترود

 (بیبط هللادبع ریم نب -ازریم) یلص اا
 دن هات و تایضار و تایعیبطو هدهلقع مولع

 هلغل وا یحاص هلماک تفاذح هدتابط نفد لوط

 راو یس ەر حد ندهیسرافو هس ع تام دا «ریارب

 هدننروص (یریصن) یهاخت هدراهرک ذن ضعب .یدیا
 « رظنی»و .ردشعا تافو هد ۱۱۹۲ ۰ رددیقم

 راسو تالنغو تایعابرو یسیونثم رب هلیناونع
 وثم روکذم تاب کا رب وش . ردراو یراعشا

 ؛ردندنس

 هک لفاغ وشم

 تسا راز هلال ارڪصو هوک رسارس

 تسا ناچ ناتسراکن كشر ناهح

 تسا نیتسا رد نخ كشم ایص

 تسا راهم مایا

 یخد كنبسوط نردلاریصا هجاوخ ریهش میکح سس
 . رد( ریصن ) یهلخ هدنراعشا

 دم ندلا نیعم رفظملا وا 1

 دوام عرب رب | هویت
 هدنخرات ۱۲۰۳ «بولوا قدتنارادمکح یسهطخ

 .یددلوا فلخ هردیح" ندا اریصن یکی

 هلودلاریصنر ندنرلماظن دابآ ردیح هدنکد --
 رد یردب هدنخشرات ۱۲ ۵ « بولوا یخد

 « بودیا تافو هد ۱۲۷ و ٩ جاوا فلخ 4-هاح

 .ردةمک هئیرت هلودلا لضف باو یلغوا



 ی ص ن

 غ نايس :
 3 ah ۱ رد نیدلاریصن

 هدنخرات ۱۲ ۳ «بولوا ندننارادنکح یهطخ "

 نواو ؛ شلوا فلخ هردیح نیدلا یزاف یردب
 تافو هد۱۲ ۰۳ ؛هرکص ندکدروس تءوکح هنس

 .رد دعا
 زرلا رتف ن دم 2 ۲

 ماما ( یزار ۳ ین سی
 ایسالو هدنونفو مولع ةفاک «بولوا ندمالساءامکح

 لصا نم یدادجاو ابآ
 ؛بولوا ل (دورهج ) ندشنافاضم یرهش ( م )

 ؛ شاک اد هدسوط هدنخرات ۰٩۷ هجر بحاص

 لاس نيالا نيمم هلبا ىلصوم سنوب نب نیدلالاکو
 ندنسهذمالت كنانيس ناو ندب رصم ناردب لب

PETESردعا درشت . 

 نونفو مولع لیصحم ندریهاشم راسو ندراب نم
 هنف ثاقیقدتو هعلاطم ین رم ء ار ندکدتا

 -یمیشو ندهلزئتعم هدداقتعا . رد هلفیل اتو
 دلا ءالع ندیابعاعسا *هدحالم . یدبا بهذلا
 ؛شم اق سوبع تقو یلبخ «بوشود هننراسا كدمت
 ۔دتبا طض یفاتسهق ناخ وک اله هدنخرات ٤٥٥و
 O ات

 شقیشلا یترهشو تبص اذ < كر هدیا

 صلخت ندنراساو سدح دنق

e 
 تینماو داقعا هنأرو ؛ شا ذاختا صاخ رواشم
 .یدیشمالشاب «غمامقیچ ندنزوسالرهدک «بودیا

 ییوکاله «هداغتسالاب ندنرابتعاو ذوفنوب نب دلاریصن

 گازخو فاقوا یلتیلک نوجا فراعمو مولع *قرت
 | هتقو وا هدهغآمو ؛شعا عانقا هنصصخمو فرص

 « بور دیا هاخ دصر رب قویسم ان یلشم ردق
 یخد هبئف هسیفت یک رواصم یدلم ۰

 ملع بابر راو یا ایکش « هلبا عج

 نیت تاصصخم هنن رلیدخ ۲ ۾ هللح ندف رط رهیرنهو

 زم ها لیکشت هیدن رب کوب «كرمردخب
 تمدخ قوج هنسیقرآ فنوتفو مولع راسو كنثيه
 یعاسم تاهجرت بحاصو تن اخ دص روب .ردشعا

 لع « ها با جایزا» نالوا EE كنىد هجو

 جرات ۱۱۵۲ «بولوا تمدخر یلتبمها كب خيه

 ضعو لوط » نانلوا رشن هدهردنول هدنسپ دانه

 جایزا» فا نبدلا ریصن ید « یرالودج
 هلطبض كدادغب یو اله .ردذوخآمندنس« هاا

 1 ی ص ن ۲»
 ندبا قیوشنو قوس هکم رو ماتخ هب هب..أیع تفالخ

 جی لاح و «بولوا نونظم ینیدلوا هجر بحاص
 71۷۲ ۰ ردیف لباق ان هلیقالخا مراكم «هسیا
 «بودیا لاح را هددادغب هدننامز ناخ اقا و ه دنخ رات

 دل ( هنع هتلایضر ) مظاک یوم ماما «هرزوا قبصو

 عونتمو قوج یقانیلأت .
 یکیدنبا حج" وحرش یس «یلعس* را

 . .فاصوا » هدف و ها ۰ « دیر او مدمطنم « یک

 ««دناتملادعاوت »و « صیلخاا 9,دمالک «« فارشالا

 یفیدزاب هنما نیدلا رصان یکاح ناتسهق هدقالخا
 بات؟ »هد :دنتیه و هیضایرمولع 6 یرصا قالخا »

 ««ةثيهأ اف ةمدقم » ۰6 ةئيهلاو ةسدنهأا نيب تاطسوتمل ا

 رطسالاو ةرکلاو بارتلاو تخاف باسم اعماج »
 رابملا لیدعت » ۰« تارظانملاو تایطخلا» ۰ « بال

 راو دمب سشنلاءاش » « « راکذالا ليز شعب ىف

 ‘“ لاءةلالقعااتاسشا » ۰« ةلب اقلاو ربا » «« ندبلا

  هلاسر» ۰« ةمامالا ةلاسر » 6 مملاةلثسم حرش»

 «« دوجولا جاو تازا ىف یثاکاا بدلا مج لا

 تنانیس لا .هراسو « يوقلا ةفرعم ىف ةلاسر»
 هنن « نواف » و حرش ی « تاراشا» یهدتکح

 رر ید هدضلارفو هدضومر « رب رحن را هشاح

 ییضعمو یلیع یاغلأت | .ردشعا تا انا

 .راف راعشا قوچ رب هلیصلخم ( ريصن ) ۰ ردیسراف
 ا: ردندنرامشا *هلج یعابروش ؛بولوا یخد یسهیس

 ردشفل وا ن فد هاب یس هر

 دشاب لوا دح|و قحب دوحوء
 دشاب لیخو موهوم همه قاب

 ترظن رد دیآ هک وازج زیچ ره
 دشاب لوحا مشچ نیءود شقن

 ریهاذم هجات_دنه 2 :
 «بولوا ندمارک هنظم ۱ دوم نیدلاریصت

 نیدلاماظن جیش .ردفورعم هلکغد (ییهد غارج )

 هدنخرا ۷۰۷ « بولوا یناخو یدبرم كبنایلوا
 .اکترابزو روم هدیلهد یس هنر .ردشعا لاحرا

 و قلات هلمناونع « سلاجملاریخ » .رده

 هدرصعم « بولوا ندار.ش ایا ۰

 هد ۷۱۲۰ یدربنک هلقلبج امج ی درصد

 :ردندنرامشا هعطنوش .ردشعا تافو

 ریخالا تييح ام لقت ال
 يدل ريخ باوجلا نکیل
 داج دلاذو یدصلا تھم دق

 لع در لوقت "یه لک
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 ؛شلوافلخ هناخ دځ روتریم یردار هد ۰ 3

 هده راع ییدتا هل رکسع زاکنا هد ۱۲۰۱ و

 هد هتک کک 4: بس کا «بولوا ریساو بولغ

 .ردشمتا تافو _

 :ردندنراعشا 1

 « بولوا یریخا هرز ناخ ریصت

 ۰ بولوا ندناریا ءار.ش ءامدق ی ۰

 لج تب وش . ردبل زاش

 دیشوکب قشعرد همه تدابع لها یا

 دیسانشل ارادخ حوت هیس رک

dd.یلعو هدنس هيا امش ته> - 
 ر

 هدنلراوج ٌهیقذال در | رایریصت
 ا نکاس هدنرلکنا كغاط ناد (هریصت لج )و ٩

 ا ًارهاظو ماکتم هلبا یبرع ناسل «بولوا موق
 یک رابدیزو رابزرد یخد رلنوب «هدلاح یرلفدلوا
 قرف ٠ رردمبات هبه رض *لطاب تاداقتعا مفاط رب

 .ردنمم یرلقدلوا ردق سوفن كم

 وا ندن را هب دا روهثم كا ا

 ینوحتو فرص كنکرت نال 1
 .یدیا یزبق تانابح وا نالوا شا رب رو طی

 .ردشعا تافو هد۷۱۳۰ «بوغواع ءدنخم ران ۷۰۲

 قوج ر هدنقح یلافو فنهجرت هبحاص كنیردب

 .ردراو یسهلاسرر صوصخو یراهشرص

 دم ( ینتلا ةداک ی ثرلا 2

 وا ندرادلا دبع ین _هدیوسن بانح

 مورو ؛ یک یردب « بول
 تام ولعم لیخ «بوضشی روکا هلیسامکحو لع دومو

 .دیسبانج توش ارارتعا هزل .یدشغا لاصعسا

 لوا هدکلر هلنایفسوا .بویعا قیدصت ییلسرلا
 کا زارا دسحو نکو شه! قوح هدنماع كيرضح

 ردب . یدرلبا ك هفا_نذتساو بذکتو «ردیا

 «بولوا ندرلنشود ریا هزیلسم *یدایا هدنسانع

 بانج ما هدلحم مان ءارغص هدندوم یانئا ندردپ

 ندنف رط( هضر ) بلاط یلانم یلعترفح هللا یوم

 نمدنفا اغلا لكا هلع تانئاک رغف .ردشفل وا لتق

 شا تحا.س قوح

 ی.هربشمه . یدنا یلغوا كنا زيت كنب راترضح

 كب 6 هګ د شوا یناتق كم وق رم (ثرلا ت هلبتق )

 هبیوبن روضح «بویلیوس تایبا ضمب رومو صف

 ق ط ن ۳»
 یرعشو ك رل" رے > نم دنفا هانیتلاسرو ؛ | داخ ی. هطخ كش فای ات س دنه

 ۔ر دا لتق « مدیا هروک لوا ندنلتف ۱ ار

 .. ین الدا دلروکد م رمش
 لیلا , ها ابک اد اي
 ققوم تئلاو ةسماخ مصنم

 ةا ناب اتم هب غلبا

 قنعت بئاجتلا اهب لار نا ام

 نسل اوما

 ل س نا رضن
 لو دب هدش دحو هقف و هد هر رع تاس دا « بولوا

 .یدیشمروب
 ۰ ردوش

 ةنظم

 یمیقلا -
 ندابدا ربها>م (

 رب قدنیعب ات «بودیا تاز هد هر صا ۰ یدیا یحاص

 ءا هتشیمم قیطو ؛ شبا عاقتساندناوذ قوچ
 هدورم «كرهدیا لاقتنا هنا-سارخ « هلکر یلهرص)

 « گر هدیا تحا-س هلن اعف د یخد هرواسیو «ناعو

 لتیلک هلبردتو هدافا هدشدحو هقفو هسدا مولع

 هدناتسارع , هفلخ نومامو ؛ و ا هو

 «قرهنل و a تی هحدم یمیدنلو

 تافو هدنحشرات ۲۰ ۶ . یدیا شمروک ین رلناسحا

 باتک »:ی ۳ ؛بولوا قوجیافیلأت .ردش |
 قلخ باتک» ۰ « حالسلا باتک» « « تافصلا

 باتک» ۰6 یناعلاباتک 9۰6 ءاونالاباتک ««سرفلا

 لخدلاباتک» ۰6 رداصلاباتک» ۰« ثبدحملا سض

 رد راسو « دجا نم لیلا نیلا باتک لا
 نداص ( نقلا ةدلک ن ا

 هچرتلافن ٣ «بولوا ندیولق ٌهفلّومو

 همالسا ینوک هکم حف .ردیردارب ترلان رضن

 تکرج نسعو تا هدمالساو ؛ شاک

 .ردشلوادیم هدماش حوتف هدیرعه لاس ی٥

 ¢ بودا

 ۔وغ هدهرونم هنیدم هد دن دا تقو ) ۳

 «ردیعما كنم ر ندنر اخ دوم نانل ] 2"
 تان اکرخت .رلبدیانک اس هد هر وو هدناعطب یداو هک

 هديره لاسی درد نمدنفا ملسو هیلع ی امت هللا یلص

 یرار, ییدتا طط :بودنا انغ یثراق هریضآ ین

 جاوزا ندندارا « كرءدىا لام هش رلتاذ یدنک

 فوع ن نجرلا دیعو رکب ابا ترضحو هب ه رهطعم

 ۰ یدراروروس اطعا هنب رج اهم راس هلا (اهضر)

Eىع وا ( یدنفا نیسح هداز زا  
 ندنسارعش ینامع یرعه نرف ۱ قطن

 . ردنللوتاتسا «بولوا قدتاضق *هصزو



 ۱ ظ ن

 ندنسارهش ی رعه نرف یک نوا

 قطن یل له: وب ند-ناکدد هولوم تش رطو

 هد۱۱ ۰ ۰ بولوا یخد ماد 2 رگید هدنمسا

 :ردکز وا تب وش .ردشعا لاحرا

 هدارعع هلراسخرو لاخ یوزرآو لایخ

 ردشلرا غاد رکخا و ومه مدره هلال نورد

 قطن ندنخماشم یبهناغولوم وق یی
 رکب وا « بولوا ندارمش یخدا هدد یه

 لاحرا هد۱۲۱۹ ۰ ردیفاخو یلفرا كنیدنفا

 مع :ردکذ وا عطقم رش .ردشعا

 یدای اکی كاسرریو هن كاب هر وک قطت

 ردناهت اکس رای اکب هسرونیروک اریز

 كنرشک یا ضد ندنسارمش نارا ۱ ا

 ۳ ۳ ۱ رم ( قله
 ( یزاف هجاوخ ) یر, «بولوایهاخم

 :ردکنوا تب وش . ردیل ز بر

 ارت لایخ مرو داپ وچ مور دوخز
 ارت لاج هم میپ هک بان تک

 دام ناطاس « بولوا ییناورش یرکید -

 هلقلن اوخ هصق «هلدررو هتداعسرد .هدنرود تاات نا

 ۔اصم لئانو «نامز راکا لوبقم « قرهلوه ترهش
 :ردکنوا تیوش .یدیشلوا یهاشداپ بانج تبح

 تفرکیم شوجوا ٌهلائز لد هک نونجم

 تفرکیم شوک نم "لا دینش یرک

(Nizamat, Ëtat du Nizam ( 

 .هعطق نکدو هدنراطسو كاتس دنه ۱ ماظن

 ثكجوس بات هنتلود هرتلک:ا هدنیلاع مسق كس

 ذوخأم ندنناونع كنب رادمکح « بولوا تلود ر

 هل یعسا كتاب ۱ یک یفیدنلوا دا هلعسا و نالوا

 یکیا تلود و .ریلد یخد (یلود دابآ ردیح)
 ردیح) او ( رارب) یمقرب «بولوا ترابع ندمق
 هرادا تحت كشتفم زياکنا رب هلیمان یرلاضق (دابآ

 ؛رباب ر و هماظن یس هلضف زکلاب كنتادراوو « ردهدنس

 تحت ماظن هیضوط ندبضوط یم رکیدو
 ولیک عبرم f0 AAA 2 یر .ردهدنسهرادا

 .ردنوکسمهلبالاها ۲ ۸۹۷ ۱٩4و هدنتمسو هرتم
 ماود هدقمرآ ینسهیونج دودح «هلنایرج یرفوط | ندنرارب عبات هنتموکح زبلک:ا كادنه هدتفیقح مقو

SoA 0 ۱ ظ ن 

 - عدامو ًالسف زکاای هدقجاروش « هلغلوا دودعم
 .هنل وا ثحم لدرارب ناناو هدنس هرادا تو كماطا

 | ٠ ضر ۲۰۹۸۰۲ هللا ۱۵۳۱۰۲ یاودماظن . ردقج
 ۱ فرآ قرش لوط ۷۹۳۱۰۳ ها ۷۲۳۲۰ و یلامث

 ۲۱6۱۷۹ یسهیعتس ةحاسم «بولوا دتم هدنرل
 «ردیشک ۱۱ ۰۳۷ ۰۰ یبیلاهاو هرتمولیک عبرم

 هجهدایز ندیشک 47 هنشاب هرتمولیک میرم ره هک
 «بولوا یرهش دابآ ردیح یخیایو زکر .رویشود
 .ردراو یرابرتو هبصاو رهش ۰ ۷

 هدنلخاد هللاا یهدنراف رط چا كنکد یلودماظن
  «هلسلستاک .ردءرتم ۳۸۰ یسیطسو عافترا بولوا

 بط یلوق رب. نانلوا ریبعت (تاکالاب) كنلابج
 هيو اج قرش « بولوا لخاد هتکام ندنتمج
 هک هردبا ماسقنا هلوق جاقرب «قرهنازوا یرفوط
 یرالوفدابآ تنرواو دابآ تاود یرلباشاب كا كرلنو
 .راهرتم ۷۲ ۵یراهورذ تكسک و لا هد كرلنوب «بولوا
 .هضوح لوس كا كماظن راغاطو .روبع زواج ینعافت

 هدیونجو (یروادرک ) هدلاعش «بورآ ندنریر یس

 یروادوک روبلاق یرلهضوح نم رلقامرپا( انشیرک )
 «بولوا لخاد هماظن ندنتهج یلاعش برف یغامربا

 راهناقوچرب نداوصو غاص هللیرج یرموط هقرش
 «همل وا لصاو ههبقرث دودح «هرکصندقدل ۲

 (كنکنیاپ) ناک قررآ ییسهیلاعثدود- كتکلع
 هلرېلر كوب نانلوا هيم (اتیهنارب ) هلرکید مانو

 بوتجیمعی « رولوا مبات هنتماقتسا كوا «درهشلرپ
 تكماظن هدهفاسم للیخر و ؛رود یخوط + قرش

 هنیزفروک هلاکنب «نیرفتلاب یندودح یلاعث قرش
 لخاد هنسهرادا ساردم «هرزوا قلوا بصنم

 هسیا یغامرا (انشیرک ) . رشود ههووا «یرهلوا

 قرش«بولوا لخادهماظن هدنسهشوک یلونج برع
 قوچ ندنسیدنک ندلوص هلنایرج یرضوط هبیلامش
 «هرکصندقدلآ یره ( ای٣ ) نالوا نوزوا اهد
 دودح كتکلع «كرهنود یرفوط هب لونج قرش

 نلک قرهربآ یدودحو «هدقدلوا لصاو هنس هس ولج

 .هلب رهن (هرداماکت و ) نالوا كوب ندنسیدنک هنو

 هپیلامشقرش «قرهلوا مبات هنتماقتسا كراو ؛ریشلر,



Eهرتمولک ه٥ هسپا یمارحم هدماظن هیانشب  

 ی.هلج؛بولوا قوچ كب یرالوک .
 یه « هدهسرونلوا غلاب هشددع ۰۰

 . ردکچوک

 « بولوا مالفاص هرزوا تیموم یناوه
 هدنراهرآ یراهجرد۲ ٤ هلبا ۲ ءایرثک !هرارلانازیم |

 یغیدقبج ردق ههحرد 4۱ هدنارزح «هدهسرونلو ۱

 . رولوا ید کیدشا ردق ههجرد ۱۱ نیشیقو ۱

 هناتوپجار «بولوا قوچ یسهراج هایمو یرارومن
 یرللوچ قجهیلنایط هنرترارح تدش يک باجیو |

 «قوماپ 2 «بولواتبنم یلیخیغاروط . ردقو
 كن راد« هبرآ ؛رصم «یادفب توج «یدماترکش ۱

 . رولوا لصاح هراسو نونوت رادتمرب «یعاوا

 ناتسدنه .هلیعاونا تنامرخ «بولواقوچ یرلهویم
 هیهراح ملاقاو موزوا لاقترو « ساناآ «یزوج
 كدابا ردبح . شیت یعاونا دارهویم صوصخ |

 كدابآ تاودو یاقترو كروړک ان هلیسانانآ و نّژق

 ۰ ردروهشم ا عور كنر لو ۶

 ردهدنفان وژ, ا

 2 ندنسیضمب درو . ردراو یسهعوتتم
 ناب هدرانامروا . راقبج یعاونا دارکرو هلآ

 سنج ر یرلقدراتیچ كنم راکچو كیا نانلو هدنلاح |
 ۔لابو لاب نانل | ندرلیرآ نانلو هدلاح» هنب هلکیا 2

 نوشروقو ریقاب هیلحم عیانص . ردقوچ ید یوم "
 شموکو ل وهم ندنس هطیلخ ن دعمرپ E ندالقو 7

 یهم ریص هلبا هشاسن تانیبزت عاوتا نب نم هللرتآو ۱

 دفاک ندنسنح العا « نايتس «راشاق كہا زود "

 ندنالومموب كرك «بولوا ترابعندهزاسویعاونا |

 ییخ ندهبیضرا تالوصح راسو قوماپ كرکو |
 تاجارخا ۰ ردراو ینراجت كشياو یناحارخا
 ۲۰۰ یهونس تراج قرهلوا ربارب تالاخداو
 ندیک هساردم ندبابع ۰ رولوا غلاب هغنارف نویلم ۱

 رغ بونج كنتاود ماظن یطخ لوریمد دوم -

 یخد هبعشرب هدانا ردیح « گر هدیا قش ینسهشوک

 هنیچرو

ED foo REE 

 و  E 1 u 7هب هرتموليک ۷۱۰ یرللوریمد نوتبو ؛ شادازوا | هنب
 ساردمو یابع یراجت هلیحوو . ردشلوا غلاب
 . روالوا ارجا ندنر هلکسا

 مقنم هفاعح ۱٩ و هتلایا  یتلود ماظن

 هک«ردواحیبهرقو هبصقو رهش ۲۰ ۳۹۸ «بولوا
 ی ۱۱ « هدیز لند ۲۰۰۰۰ ی 4 ندرلن و

 ید ی ۵ «هدنسهرآ ۲۰۰۰۰ هلا ۰

 - راردعماح یسوقن هدننپ ۰ ۰ ۰ « هلا 2

 : ىسهرومعم ؛ روك دم نالوا یرلکوس كا
 - ردهکریلکو دابآ تكنروا « دابآ ردنکس «دابآ ردیح

 هدکآر كدانآ ردنکس نانل و هدنب رق هللا دایآ ردیح

 ناهیسل اها كماظن . ردراو یسلاها ۰ ۲

 ةنم هن راتیسنج یفایدیواردو یایرآ هرزوا تیفصت
 هللا هنسلا فلتخم بوسنم هرمز ییاو «بولوا

 « بولرا ینامارب یسیاکمسق هصهذم . راردملکتم
 یردق ۱6 ۰۰۰ ۰ ملسم یردق نویلمر زکلا

 قشدرز یس ۰ ها « نایتسرخ

 كلم ربا هلرلبتلقا رانالسم . ردیدوم یس ۵۰و
 یرلکدلیوس كرلنوب یخدیمسر ناسل «بولواهک اح
 اد . ردناسل ودرا هلرکب د مانو اوده

 یزج و یارب ۵۰۰ «بیع ردق ۷۰۰۰ هدت

 [ رشوه «بوتورا یاد دنلراساف زراعت
 تادراو - ردلبابرب ریل وس هریثک ةنسلا دابآ ردیح
 « بولوا هدنرهدار قنارف نولم ۰ یسهونس

 یس همظتنم رک اسع . ردترابع ندنسر درکو راشعا

 یجیورط ۵۵۱ «یراوس ۰ «هداب ۱۳ ۸۷۸/۵۰

 ناطباض زماکن او کرم دو رام فوئنص 71۵4 و

 رک اسعهقرفرب رونلوت هدنتلآ یسهدناموف یساماو

 قوچرب نالینالبوط هدنامز برح هلا همظتنم
 قموکح زیلک زا «بولوا ترابع ند همظتنم ربغ اه

 هما ظن اساسا هلیس هام یسهرادا فی هق فو

 یتادراو كس هطخ ( رارب ( نالوا ندنسضارا

 «بولوازاح ینناونع رادمکح ماظن ۰ ردشعا طبض

 ( لاوداک ) ۰ ردیا برض یغد هکس هنما یدنک

 ۱۱۵۰۰۰ یونس « بولوا مبا هماظن یسهحار

 . ررو کرور, عوطقم ترابع وام
 هلیس هعطف نکد ینیدنلو لخاد کام ماظن

 ورک هدنلئاوا یره نرق یجنز ربارب
 « درهک هنطبض كقلغت ین هدعبو هزار ندنار



۱ 

 روک ذم نرقو ؛ شمرک هنتحت هیمالسا لادا

 بسک «پولو تصرف تاذ نانلو لاو هدنطماوا

 .یدشقا سپسأت یتلود نابن «هلکغا لالقتسا
 «بودیا لکشت هیمالسا تم وک شب كنکد هدمب

 یر رب یرلش و هدرالم فاتخم و هدکارب ی راضم

 نرق یجنرب نوا «هرکصندکدروس تموکح باعتم
 ندروه لآ یرادمکح یلهد هدنطساوا یرعه

 هن ایقاعتم « هدهسرا شا طب قکد ناهعهاش

 هد ۱۱۲۵ هدعب « بوقیج ندنلا كلود یلهد

 تریفهنطبض ندیکی كتکلع هدننامز بز كنروا

 كالا ماظن ) ناکرترب هدنسا ناخ جلف نیچ ندیا

 ؛ :شفلوا نیم لاو نکد هلیناونء ( ها فطآ
 «هدافتسالاب ندمیاقو ندبا روهظ هدیلهد ًافاعتمو

 یخددلرلهجار ضمب «هدهسیا شا لالقتسا نالعا

 «بورمهدیآ هظف اع ین کد نوت هنر زو | یم رب دلاق شاب

 ترابع ندیقرش لحاس هلتکام ماظن یکی دمش نامه
 ید هرکص ندنلالقتساو ؛ شا تعانق هلتلودرب

 (ماظن ) ًارامتخاو ( كلما ماظن ) ینالخا هلیسیدنک
 روهظ هدنیب هئرو هدعب

 رارب تیانو یتسهلخادم كرازباکنا تافالتخا ندیا

 كننلود ماظن «ربارب هلیسمک هنیلا تانهرتاک: | كنس هطخ
 «هلیس هنام شیاسا هظفاحمو «یتتیمبات هرازلکنا یخد

 یتسلاق هدنلا كرلزياكنأ كنه ركسع هووق كتكلم

 نروس مکح هدتکاعو هلناونع ماظن .ردشلوا چم

 : رديت ا هجور یدارفا هلالس

 . ردرلثا هظفاحم یناونع

 ۱۱۳۰ هاج فصآ كالاماظن
 ۱۱۰ هاج فصا نب دجاریم كنج رصان

 ۱۹4 هاح فصا دیفح كنج رفظم
 ۱۷ هاجح فصا ن كنج تالص

 ۱۳۷۹ هاج فصآ نب ىلع ماظن
 ۱۳۱۸ ىلع ماظن ن هاج ردنکس ازریم
 ۱۲۵ هاج ردنکس نب ناخ یلع هدنخرف ريم

 اتریآ ا و 5

RE e i E 
 «كلملا ماظن »] ردک 1 اماظن ریهش ریزو ییجرب

 [۰ هلروس تعجارص هنسهدام

 - ردءایلوا نیلاماظن عيش یبیعکیا -
 [« هل روس تمحاص هنسهدام « ءایلوا ن.دلا ماظن 21

  foظ ن ۱
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 یناشاک( یلع نبدا ماظن مکح ) یی وا -
 لغوا .ردروهشم یخدهلت راهم یهدتنابط «بولوا

 ایط ءاش ( حسم نیدلانکر میکح)
 : ردندنرامشا "لج یعابر وش . یدیا ندنسابطا

 تساجک راونا لباق دوب هک یناج
 تساچگر ارسا مرح دوبهک لد ناو
 قوشعمدیاشک هدرپ خرز هک مریک
 تساجگرای خر دیدناوت هکی مشچ

 [ افق ا ینق) درد -
 هدنرهش نوزق هدننامز ناخ نوغرا ابو ناخوتاملا
 ؛ ردک:وا عطقموش . یدبا یفاق

 ون ناڄ وت "هدنب وت نآ زا ماظن تسه
 ۱ اد هلایق لع» درک ون ناقاع "یناق

 او یشبلع (یوره نیدلا ماظن) ییعشب -
 ۱ هدشنامز ارقاب نیسح ناطلس «بولوا ندننب رصاعم
 : :ردکنوا تب وش .یدبا ییضاق تاره

 أ دنوکیم تسرپ تب ماوت یور رودب
 دنیوکیمتسه هچره نم تب یا موک هچ

 ماظن) «بولوا ندنناداس زاربش یبیعتلآ

 ندنرب قدندادجا ۰ ردفورعم هلک د ( بیغ تسد

 هنسیدنک « لکا بط ینبسن هبرهش یرب كركم
 نم با «هلکارتسوک هر رب هلبوب ندبیف تسد رب
 :ودکنوا تب وش .یدراشغا فلت هلقل وب دج

 تسین دود دیاع ششوغآ مه نماب كلف رک
 اد زیخون نباک ددنب پوچ رب نابغاب

 لها حدم « بولوا یلدابآ رتتسا یسیجتدب -
 نایلس» و یدئاصف قوچ رب هدنقح یوبن تب

 هد ٩۲۱ .ردراو یسهم وطنم رب هلساونع « سقلبو

 :ردندنرامشا "هلج تب وش .ردشعا تافو

 اراد ريسا یداشو مغ دوب مهب

 ۲۳۳ یک رد یایرسب تسدود سکم

 لما نع ( ینابطبط ماقن ) ییځزکس -
 وش . یدیشلوا نکاس هدنارک «بولوا یلناربا
 ردکن وا تب

 لدب یتشود تخر سکع داد هک سب زا
 ام رکد غارچ دوش یی تجاح

 هنبراعشا ؛ بولوا ندناداس ییجزوقط -
 ترهش هلسیبقا ( هرض ) نوجا یفیدلوا رورغم

 . یدیشلو



 دن اقا اوغ ر رس «بولوا ندننی رقم كهاش

 « یرکا تاقبط » هنمان كهلاراشم و و 3
 . ردشم زا ییسیم وم رات رب لکم دنه هل اونع 8'0

 «بولوا یاره لصانع مقم دم هحاوخ یردب 1

 هدنارک شدید :شفلو هدنتیعم هداش نواه

 هدنځ رات ۱۰۰۳ هجرت بحاص .یدشما تماقا

 . ردنوفدم هدروهال بود تافو هدنشاي ٤۰

 :ردندنراهشا "هلج تب وش

 يور یرپ ینوش اب هداتفا نم راک ماظن

 دزاسم هناود ار هنازرف شاک اک دای دن

 یتاھاک (نیها من یشا) یی دا
 :ردکتوا تب وش «بولوا

 ناهج قلخ نم نشد وت ېپ زا دوش رک
 مکت رب لد وت رهم زاو مریک ناچ كرت

 ( هول وبا نیدلا یصن ) ییغکیا نوا
 ا یعابر وش «بولوا ندالع

 مراد قلحا هنشت هنسشن بآ رد

 مراد ياد شیوخ رزب هدنکفا

 تبع رد ایه تسبت یسک هدنرک

 مداد قلخ شیوخ رهشب هدنیرک

 ( یایفصا ندلا ماظن ( ینیخچوا نوا -

 رثاد هاست و فلاطل «بوناهاب هدننامز نا اه
 ةياکح رب تیب کیا رب وش .ردراو یرامشا یلبخرب
 : ردندنس هم وظنم

 تسییارجام شوخ شوخ هک ونشب ایپ
 یرای وج ورس و بآ نايم
 یا ورس تفکیم ودب

 لا یرادتسود زا ترس رب مزرل هچ
 راي اقوب

 وش ( جرعا نالا ماظن ) یی درد نوا
 ردییئاق كتيب

 دنک هچ رکد ناج درک تمڅ یادق مد

 دراد نيمه نم نیکسع لد ناهح رد کی

 ییناهفصا (یرف ندلا ماظن) ییعب نوا

 نوا «بولوا ندنش رصامم كابع امسا دلا لاکو

 ۔اعشا ءلج همطق وش .ردراو ینابلک غلاب هتي كس

 ؛ردیدنر ۱

 وا تردق تسد هک یادجخ

 دک جاش وا تلآ
 ماعطو بارش ثخد ی ایه هک

 رکج نوخو مشچ بآ زج تسین

 ۳ ظ ن ۰:5۷

 ریهاشم نات دنه ( -- حش ) ای

Eهجاتسدنه نوت «بولوا  

 ك« یرړکآام ءیواتف » نالوا لملاروتسد

 هللا هاش ريكلام هدنخرات ۱۰۷ ۰ ردیفلوم

 كميلاراشم ءاش ۰ یدیشمالشاب هنفیلأت كباتکو
 هیسراف ندسع یروک ذم باتک ( اسنلاب ز یزق

 . یدیشم ر دتا هجرت

 ر ۳

 ی ۱ ۱ ءابلوا نیدلاماظن

 یدادحا«بولوا ندهنظمو مارک خیاشمریکتر مش هت

 نوادي «هلتلحر هناتسدنه « هدلاح یغیدلوا ی راخ

 ۰۳۳ هجرت حا صو ؛شلوا نک اس هدنهیصق

 4م ولع لیصح «بواک هی د هداروا 0

 و ترثک ها هثحایمو ؛ شوف

 شفلوا بيق هرات (نكش لفع) و (تاع)
 7 8 ندخاهم مظاما ۰ نکا هدنشاب کت اب یدیا

 تسهم ناد رم «هبا باستا همت ا

 كنبرهبث یبهد ا كرلن واو ؛ شلوا لخاد
 ۰ شمهالشاب مدارا « بودیک هنس هلحم روبثاغ

 یولهد ورسخریبا «بودبا لاحرا هدنخرات ۷۲ هو
 اذه انموب ىلا یبهرت ۰ ردشفلوا نفد هدنبرق

 یییخر,هبراصخ (یکر ) و ( ماظن ) .ردماک:رایز
 ردد لوا فوه اردو او یان راتبا

 یسب مدوب نایسدقاب مسدق غاب غرم
 مکسم یک اخ شرف نیا تسه هک دشیهاکدنچ

 < هرابپلا نا» 1

 [. تەج| ص هنسهدام

 وا ندلاماوق  هجاوخ )

 نارب 1م ىل نسحأ يل ۱ هل ات
 كماشکم لغواو نالسرآ بلآ ندنرلیف وڪلس

 .هیحان ( ناکدار) هدنراوج سواع «بولوا یرزو
 6۰۸ هدنسهلم ناقو كسوط هدناوررو هدنس

 یمولع راسو ثبدحو هقفو ؛شلک هاند هدن رات

 تمدخ تاناداش ن لگ ی E 2 ؛ لیصعل ادعب

ATیلاوما هنسره موقم قجمآ و  

 ن دواد «هلکر ینتمدخ «ندنکیدتا هرداصم

 لقع هبلایومو ؛ شقتك هنن هل زیقو لس لشاکیم

 یلغواهدنتیص و وا نونعكب ندنتمدخو ربدنو



 ۶ ن

 نالشرآ N ۰ یدشعا ههوو هالسرآ بلآ

 ۲ بول وا لئات هادصام ترادصر ترازو هدشامز

 تیاردلاک قلودروما هنس یرکب هدنتنطاس تدم
 هدننافو كنالسرآ بار ؛شعا هرادا هلتلادعو
 «هلکهثودفالتخا هدننب یدالرا هدنص وصخ تئارو

 ماظن « گر هدبا داتقا هتک یهاشکم كلل ا ماظن

 ةفاک اشکلمو ؛ شلوا قفوم هنس هظفاحم كشياساو

 اود روما

 لع ككل ماطن ٠كم ها فارحا ومرس لدنريبدتو
 ىنطلم نامز كهاثكام هدنس هیاس قاادعو ريب دټو

 یرود یلناش لاو قالراب كا تاب هیق رڪلس تلود

 تاذر سانشردقو بیدار لام یسیدنک ۰ یدیشلوا

 «پولوا نارورنهو ابد و انک عمم یهر د «هلفلوا
 مارک |قوچ ك هنویفوصو !رمشوهرنهو ملع بابرا

 عماوج قوچر ۰ یدبا ردبا ناساو تافتلاو
 ۰ سا هب ربخ ةا راسو سرادمو دجاسمو

 دلا كارخ . یدشغا صیصخت فاقرا یتیلکو
 ) هبماظن ةسردم ) یفیدرب دنا هددادفب یروهشم

 نونفو مولع ۀفاک هدنجما «بولوا انبرپ مسج هک« رد

 كرصع یک یزاریش یاعس ویاو؛ یدرونلوا سیردن
 فوم هسیردت هده-ردم و ینا كوم كا

 دوس هلمسا هیماظن هنپ ید هدنانصا . ىدا

 یسابع فيلا . یدیشمردتبا انب هسردم رپ

 هدنسلحم «بودیا تمرح هداعلاقوف هنسیدنک یغد
 هدنتسعم كهاشكام هدنګ رات ۶۸۵ ۰ یدرونرووا

 ‹ نکر دیک هناهنصا

 شمرک هنتفاق شیورد ندنرامدآ

 نخ ۰ ردشعا تافو ارث أتم «قرهبروا هلفاجب
 ندنفرط ءاشکلم هلیتیام- كمانغلاوما كلملاجات نالوا
 ندنسیدنکهاشکلم . ردنونظم یخدی دلریدتا لتق

EEEككلملا ماظن . ونهماشا نوک ۵  

 حورجم یایبا یکہدر,ز «بولوایرامشایبیعو یسراف
 قمراق هنماقم یناغواو اباطخ ههاتکلم هدقدلوا

 یر ؛بوقار هندی تیهچرت یحاص ق

 تاج ام نسح هدن رق دن وام

 ندنف رط یرب

 9 : رد وس هلیساقلا

 تخب ناوج هاش یا وت لابق اب دنچکی
 مدرتس مایا "هرهچ زا مس درک
 ششو دون مرت تده اضق ز دمآ

 مدرع, دراک كب دتواهت دح رد

 دنزرق هن رد تمدخ نآ مشاذکب

 مدرس دي وادع و اد اروا

SOAR 

 هنکيدتبا رکد یتفیدلوا هدنشا ٩5 هدرمشو
 4 ردا اضتقا قاوا هد ۳۸۹ یدالو ۰ هسرلقاب

 : ردندنس هلج یهر راهشا ید همطق وش

 ین ةو سیل نیداملادعب
 ةوبصلاةرمش تیهذ دق

 1 ةوبن الب ih یسوم

 دینح دیس ىلع ی دم

 ۱ را اوا ۱ كالا ماظن

 هدنراخرات ٩۲۲ ۰ بولوا یرړزو كدزل ۲ ن دلا

 تو یاتک « تایاک اعماج »و ۰ یدیا تایحرب

 ۰ ردشلزا هنمات

 نا ےک هاج ا 0

 ۰ e زوریف | |تالا ماظن
 دابآ ردیح او ماظن موبلا هدنس «هطق نكد كاتس

 « پولوا یسوم كنم وکح دوجوم هلیما لود
 - هبناکروک كولم لهدو لالتسلح ناکرت لصا نم

 ۔امز ریس حرف ۰ یدیا ندنساما دارکاع ندنس

 «قر هنلوابصن هنتموکح هولام هدعب و دابآ دا ص هد

 هلبتاعس دذ ون بابرا ش» ا تاج ین رادسح

 N یدشفل وا دیمم هنبدودح نکدهدمب

 ندنخرا ۰ « بوم وا سوم ندتیکز و

 هتتلیا “هلا طبض یغرلقلهجار ضمب كنکد ًارابتما
 ار داش دم . یدیشمالها هکغا قالا

 شفلوا بصن هارزو « قرهنلوا توعد هییهد

 قرازو «هلیسوقروق كمشود هردغ ماد « هدهسیا
 « هلبالالقتسا نالعا « كرهدبا رارف هنکد « هلکرت
 تافو هد ۱۱۱و ؛شمروس مکح رادق هنس ۰

 یهاش ردا

 ۰ یدشع | ت تواعم 5 قشر اق هنتلود یهدو

 «بوروس مکح یداقحاو دالوا هرکص قدسنتک

 هنسهدام « ماظن » ] . ردامرفهکح یرب مویلا

 [ . روب تمجارص
 کد فلاتسدنه )

 ی كالا ماظن

 كهانماظن نانلو یسوم كدتلود ناماشماظن

 یغیدلوا بهذملایمهرب لصا نع « بواوا یردب
 : بودبامولع لیصحتو ۰ ادتها نکیآ چک < هدلاح
 وگو یا هاش سوت ندنسهینمم كولم نكد

 ۱٩۸و ؛ شفلو رزو هدنرنامز یفا هاش

 . یدیا شفل وا مادعا

 نك اصعلاو

 « توعد هاتسدنه یخد یدشعا



 كط کد دنا ) ۱و اف
 e رکا دجاو ۱ ناهاشماظن

 ماظن دمها نالوا یسوم«بولوا تلود» شمروس

 رزو هدنخرات ۸۹۱ > نکیآ لاو هدراروا ءاش

 راینمپم < هن رزوا یمغاوا مادعا كن ردب نانلو

 ۔ازق هراخم جاقر « بودیا نایصع یثراق هنتلود

 هدنخرا ۰۰٩و «لالقتسا نالعا هد ۸٩5 « هلفع

 ذاخا تخیاب « هلا سيدات یرهش رکن دما
 یثک ۱۱ ندنسهلالس ربارب هلیسیدن . یدیشعا

 ۱۰۱۲ ند۱٩۸ J اود ناهاشماظن «بوروس مک ۱

 تیاهاخماظن . ردشما ماود هنس ۲ ۵ كد هن رات

 : ردا هجور یرادوعق حسرات هلیسیماسا

 ۹٩٩ یا «اشماظن ناهر | ۸٩۰ لوا هاشماظن دجا

 ۰۰۷ یا هاشماظن یضترح | ۹۹7 هاشماظن نیسح ناربم

 ۰ لا ۹٩٩۸  هاشماظن لیعاسا

 ۰۳-۱۰ هاشماظن مهاریا ۹۱ هاشماظن ناهرب

 ۱۰۰۳ یا هاشماظن دحا | ٩۱ لواهاش ءاظن نبسح

 زد هاشماظن رداپب | ۳ هاشماظن یضتیح

۱ 
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 هدنتهح نکد تلیاتسدنه 4 2

 0 تموکح ۱ ینعهب هاشماظن

 هدنشاب ۸۰ هدنخرات ۸٩۰ « بولوا ندنکولم

 نواه یردب هلیتباصو هانسهدلاو « هدلاح یتیدلوا

 یآر هللا هنس ییا زکاابو ؛ شم لوا فاخ ههاش

 ین هک فافز هدنخرا ۸٩۷ «هرکص ندتموکع
 . ردشغا تاو ال 8

 اذ ۱ ندنسارعش نارا ۰۰

 ی 3 و ۱ یاظن
 (دیژومن فسو ن سالا درگ وبا ز خیش) یسک رب

 كناعبرذآ ۰ بولوا ندنافاضم لصا نع 1

 *یماظن ) « هلکغا ت تأشن هدنس هبصق ( ی

 ا مظاما كارا . ردفورعم هکغد ( یوم

 ¢ چک ج هو نالوالوادتمو رومشم «بولوا ندنس

 . ردندنناکرا كل هيسراف تاسدا یسهسخ ناشد یخد

 تاذرب ماصو مک تعانق لها شماکچ ندانند

 هنسیدنک یراک او كولم كتنامز قح . یدبا

 ارمش راس « هدلاح ی راکدتا تامروتمرح هدایز

 یباسیک یک
 . ردشقا تافو هدنشاب ۸6 هدنخ رات 1

 ««نونمو ىليل » ۰ « رارسالانزخم » :

 ردنکسا» و « رک تفه 2 ۰« نرشو ورسخ »

 هدتاور رو SNN ردشم ها عج

 یسهسخ

 م ظ ن 25۸۹
 هقشب ندرللو . ردیکم ندنرهموظنم « همان

 یرامشا راسو تایلزغو دیاصق غلاب هتیب كب یرکی
 2 رددوا ییا 0 3تا یورو یغیدلوا

 وسوم « بوالوا عبط هددنهو هدنارا یسهسخ

 هد۱۸ 6 هو: هجرت هدبهجزنارف ندنف رط یومراش

 لج تب ییارب و". ردشفلوا رهن هدفروبسرتپ

 : ردندنراعشا

 دوخت سک یوج بآ دشاب بالج همه رک
 ناو سک نان شقن دشاب مست هېه رو

 تسيل كاب قیعض زا یراد هدید بآ هکنوچ

 نامسیر رتب كيراب اردیراورم هک ناز

 (یضورع*یماظن) 5 بولوا یلدنق رس یرکید 8

 ندشاذرک اشا یزعم ريما . ردفورعم هلک چد

 ؛ شماشاب هدننامز قوعلس هاشکلم « بولوا

 راهج » هلا هموظنمرب هلناونع « نیمارو هسیو» و
 .ردشمزاب باتکر راد هقالخا هلنناونع « هلاقم

 : ردندنرامشا *هلج تب ییا رب وش

 تسيل نم نامرف رد هکمراد یلد
 تسيل نم ناز لد نآ هک یرادنپ و
 نوک تسا هدرک اعد ردام اي

 ییوج هچ ره اداب رود ول زا هک

 )صد ندا ام ۰۰

 ۳ : رد | یاظن
 دن ناطاس متفلاوما ۰ بولوا ینامهرق ییجنرب

 ندنف رط هبلاراشم هاشدایو ؛ شماشاب هدننامز ناخ

 E نکیآ هدکط 4 داود 6 قرهللوا توعد

 : ردکنوا تب وش . ردشعا تافو هدنشاب

 ردیناشن تیحم رهم هک كم غاد

 ردیناشت تداعس هک مرالقاص هدمهنیس

 ندنسهبصق تانودنآ هانلدژانرآ ییعکیا -
 .ردشغاتافو هد ۱۱۰۸ «بولوا ندناضق »صزو

 : ردکنوا تی وش

 ردنوچکنس په رلویتسج دلهمو رهم هدکلف

 ردن ویکنس په رلورآ نایرکو راز هدنیمز

 تل کی او ندا مش لنافع ۱ یا
 : ردیصلخ

 نایلسناطاس ینوناق « بولوا یلهنردا یسیجرب
 . یدبا ندناهایس "صز هدننامز ناخ

 یرامشا . یدرلیوس هریظن هنیراعشا كن رصع

 عطقم وش . ردلکد فیطل كب » هده سیا منصم

 رکا

 ءار مش



 ی ظ ن
 هدرد هکز را ر ايہظن ظل مدشتاص

 ادرد هدلاع مدلوت ناساود

 .ولخ غیاشم (ناضمر نب دم حبش) ییونکیا
 هد۱۰ ۰و ؛شلک هاند هد۱۰۳۲«بولوا ندهبت

 تسول هدنسهواز انآ دم ههثاوب هدلوناتسا

 یسهیظهو ینیرش عماج ناطاس هدلاو «بولوا نیشن
 هد ۱۱۱۲ ۰ یدشفلوا هلاحا هتسهدهع ید

 عماج ینجارت هینولخ خیاشم . ردشعا لاحرا

 یلاود بت صو ییلأترب هلشاونع « قیرطلارایعم »

 : ردندنرامشا *هلج مطقم وش . ردراو

 ېک لبلب مهسلیا ناتسلک تشک لکد مغ
 ېک لکرغاس هدتسد نامه نوسالوا كسک ۱

 تناذ کیا یخد ندنسارمش سرف | یمظن
 :ردصاخ

 نیسح ناطلس « بولوا یلناسارخ یسیجترب
 : ردکنوا تب وش ۰ ردشماشاب هدننامز ارقاب

 همه نيد بپایرا رس افو رد كاخ دش

 همه نیکو .دازآ رس رب زونه نابوخ

 دم یکاح اروا «بولوا لاب یسیمنکیا -
 هدننامز یکناهج ۰ یدیایدنرامزالم یسهرنادكناخ

 . یدشعا تدوع هننطوو « تحایس هناتسدنه

 و تب وش

 دش فرشم دهاوخ تبل لعلاب هک یدیماب

 دصق ربم هئاج رد هتفر یجارص ماک زا ی

 ربهاشم نارا ( نیسح دع )

 . ردیلرو اشین ؛بولوا ندنسارهش یریظن
 « هلتلحر هناتسدنه ه دعل «بودیک هنامب رذ آ هلن راجمت

 3 ۱ NAG باستنا ها مح را دبع نااخ ناح

 .دعإ یہلاراشم ناخ هدنندوع « هلرش 3 یافا

 هد۱۰۲۲و «نطوهددانآ دجا یءهدنارک « هرایزلا
 : ردکنوا تب وش . ردشعا تافو هداروا

 وا نامرح ز هآ تاک برثی “یداو

 وا. نالیغم راخ دشکیم لد نماد

 ا یرعه نرف یحچ وانوا ۰

 : ردیصلخو
 یللوبناتسا ( یدنفا - ينطصم ) یسیجرب

 هدرلتناماضمب «هلح ورخ ندنوامه نوردنا «بولوا

 هدنخرات NEE هرکص ندقدنل وا مادا

0۹° 
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 ت عن

 .ردشغا تافو نکیآ «یرظا هتسارک هددیمزا
 ؛ ردک:وا مطقم وش

 هللا روج هيهراچب فیظل وربا ناک یا

 یدآ ریت رداونیب رولرا كالا رذحلا

 یلوبنات-ا هنب (كب = دجا)ییبنکیا -
 . «هلتعزع هرصم باج هجهرکص ند ۱۲ ۰«بولوا
 نسهر ینابالاریم « لوخ دلاب بیرکسع كاس
 ضم . ردشغا تافو هد ۸ « زارح الادمب

 « فیظن تابع“ » مماج ییسهبفذم رامشا تبارمش
 . ردراو ی-هعوجرب هلساونع

 (یدنفا - نسح ج ال اجش ) یسیجنچوا -

 لیصعل ادم و ؛شوط هد ۰ ٩ ؛بولوا یر مشیکی

 هب هب ولوم تق رط ‹ لتعم نص هب هسوق ارارکو«ج یافا

 هدنلغاتم یر متس وک دننطو «كرهدبا باستنا

 یریوکرب هدنزوا كرو یولوم هاکردرب ًاددجم
WM)یسهاخواوم شاطکشب هدمبو ؛ شا  

 : ردندنراعشا علطم وش . یدشفلوا لقت نتفحشم

 شمرتسوک دادید مک هدمدلوا بویلیا ىلج
 شمرتسوک داونا نوچا نادرب بودیا فشکت كطخ

 یللوتاتسا ( یدنفا - دجا ) یسیج درد بس

 هد ۱۲۱۸ ۰ هلفلوا كلاس هباضق قیرط «بولوا

 قدهلواروثنم . یدشفلوا بصن هنتیولوم همرکمٌهکم
 .ةننفس » یراح جارت ابردنانادوبق « ابقنلاضایر»

 . هچرتو « « باستحالاباصت هجرت » « «ءارزولا

 هجرت » «« یاملا سیل ٌةهجرت» ۰ « رکذلا ةبخن

 هجرت و + « ملعتلا ماعت هجرت » « « یک اوک لاسر

 « « هیعال هدیصق حرش هجرت »و نورم تاتبط

 «« زاححزاغآ رس » یخد قرهلواموظنم ؛ « هیفاقتاغل »

 .ردبحاص كرارثا یلناونع« همالع ترسٌةمان روس »

 : ردندنتعل رب علطموش

 هللا لوس رای

 ۶ ناج قطن

 كتاذ کیا ندهبناقع فا ۷
 : ردیصاخم

 كس ردتنح دلخ + هضور

 كنصر دتمكحو ربخ رسارس كشخ

 نرف یجتوا ۰ بولوا یللوبناتسا ییجترب
 ارصم هلیتمدخ یتاتک تیاشاپ نایلس هدیریه

 ۲خ رلکو خرق e ردشغا تافو هداروا « كر هدیک
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 *لج تیب کیا وش ۰ ردراو یهموظنمرب هئاونم

 : ردندیر اش

 یدیا راو نافصو قوذ مزب ےک مدلوا یناق ۱
 یدیا راداد یر 4سل وا راي ییا هد رمز

 رخآ هنلس انق یدربو مک 21 1

 یدیا رای یاپ كاخ یمن هچرک یدنامز رب

 نایلس ناطل ناکتج (-- ینطصم) ییجنکیا -
 نسح نالوا رادرتفد هدننامز یرلتر د ینا ناح

 ؛شفلوا هر" هدنوباهنو ردنا «بولوایلغوا تناشاپ
 «بوقیح ههرشط هدننامز ثلاث ناخ دجا ناطلسو

 تافو هد۱۱۳۰و ؛ شلئالوق هدرلرومآم شعب

 راکزور

Ap 

 یروجو «ردراو یسیمخت ه یلامآ ؛هدیصق . ردشعا
 ی « هرشبم "هرم ٌهلح »و یفیدقار ماعان كد دنفا

 «بولوا ید یرلفرش تعاقوچر .ردشعا لاکا "

 هلج یابروش .یدشقیا سلخت ( یمن ) هتیسنموب
 :ردن دیر اعشآ ۱

 ماع لد ع دهاش كنتدحو یا

 مکح بیترت قبثم كنتردق یو
 بودیا دلدمحوت یمراکذا یراکفا

 مدرب ایادخ ها دلاضر روچهم

 هدفا سو تالو هر ۲

 E ۱" 1 ا ناخ وللعن

 یک م اضق هدنسهرآ ٣ قیاو هدنسیلاعش بغ

 «بولوا هبصق رب كبوک 9

 بک ندینمراو
 رمش ر هدنتهج یبونج برف كهبصق ۰ ردریفآ
 یرهارخ كعدق

 رهش رب هاکتراجتو رومعم هلیسا (مودروغ)
 كولم فئاوط ندا ر وهظ هرکصندردنکسا«بولوآ

 هدننامز رلیلامور هدعب « هلغلوا بارخ هدنتابراحم
 .یدشفل وا راعا ندیکی هلیمسا ( سیلوویلو )

 هكنتبالوو قاس هرقنآ یساضق ناخ والفل -

 « پولوا ترابع ندنسهشوک لاعش برف یاهتتم

 «هترلاضق رامشرویس ًابونج «یرازابکپ ًاقرش
 برات الو ینومطسق یخد "الامش «راکدنوادخ اب
 ۱۸ ۲۱۳ «بولوا و ۵٩ .رددودم

 .رلینمرا نالوا هدزکرم هک «ردنوکسم هلبا لاها

 یدبضارا . ردکرو ملم "الماک یاد ند

 ۱۰۳۰۵٩ «بولوا ترابع ندعود ۹

 مالسا هرزوا تفصل ناه

 یساوھ .ردراو یسیلاھا ۱:۰۰

 هد هع دق هنمزا هک« رددوحوم

 « غاب یم ود ۱۵۱۵۰ ۰ هعورزع *یفارا یود
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 قلتوط یمود 6\۲ >“ قاب یگ ود ۱۳۷

 لترا .ردهبلاخ *یضارا هدیئود ۱۲۰ ۸۰۰و

 هعونتم ریاغذ «بولوا نویفآ هللا رب ینالوصح

 هاو قوماپ رادقمرو یعاونا كرا هزبسو هویم هللا

 «بولبریدشآب ید یکجو كربا .رولوالصاح یغد
 هنغامراهراقص .راقیح یسهزوف كا رادقم ىلبخ

 یکه دنس هبل امش دودح تیاضست یره ناخ والمت مبا

 ۔ارا یلیخ رو « قش یناضت 1 هلن امر ندنغاط الا

 ۳۷ «عماج ۰ هداضف لخاد .ردبا اورآ ینسیض

 ٥٥و هدشر ر « هسردم ۲ «اسیالک ۱ :دیعسم

 « ماج ۲ «ناخ ۱۰ «ناکد ٩ «یتکم ناببص

 : رددوجوم کنید 2 ۱۰و ینمرکد وص ۵۰
 .رهدار اریل كرب ۲۰ یه ونس تادراو فیاضق
 .ردهدن

 ندبرع تارعاش ریهاشمو ندناساص ۱ ۶

 نب ناسح یوبل بانج حادم «پولوا ۱ ۳
 نر ساعث) نداصصو یسعرک ك ( هضر) تباث
 .اصفو رعش . یدیا یسهجوز كن( یوزخما ناثع

 رب یردب هک «یدبا هدهجرد رب یرادتفا کءدتح

 سینی هدهفاقوا «بویاب وس عارصم رب نوک

 "ةهادب هجرت ٌهبحاص «هدلاح ینیدلوا مدکمهمد رک

 E ناسح بانج «هک چا دارا ینسینا عارصم

 . ید شما ےدقتو میجرت هنبدنک هدرعش ییهجرت

 اش عقاو هدنسانغ دحا كنحوز تب یا ر وش

 :ردندنس هفیلب مرم یکیدلیوس هدنند

 ساسباریغ عمدب یدوج نیع اي
 سايل نایتفلا نم مرک ىلع
 ها ا تلخ ال لاوقا

 سامش برق انم هللا دیعی ال

 تن (یفاییذلا ةنبان ) ریهش عاش هدعس| و -
 یسهبراج رب هینغم كنفیلخ نومآعو یهوبجرب
 .ردشفلو ید

 ؛«بولوایمسا تلباذ جافرب a ام

 وبا) :ردتآ هحورب یرافو رعم كا

 ( یجرزل ایران الا ةبلعت نب ریشب ن نام هللادبع

 هرکس یا ید هللا هنس زکس ندهوبن ترڪه هک

 ( هحاور تب هرم ) یسهدلاوویردیو «پودیا دلو
 فرط كنايفس ین .یدرلشلوا لئا هتبحص یخد

 یسلاو هفوکو صه هدنرانامز دیزو هو اعم « بو وط

 نب ناورم «هدننافو كدیزپ نب هبواعم .یدیشفلوم
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 یسیلاو«كرهیعا بيست نمکی هتفالخ ماقم كمك
 كريبزلا نب هللادبع قاخ هدنرېٹ صح یفنیدنلو

 هدنفلرادفرط هيما ین < ندن کیدتیا توعد هنتعس

 «بودیا موعه هننرزوا را امج نالوا بصعتم كب

 .ردراشغا لتقبوشیتب ندنسهقرآ و «روبح هرارف

 نبنامعن ) - .یدبا مدآ رب یو میصف «روسج
 ءارمعشو اعف هك( قرزلا یراسنالا نالبعلا
 بلطلا دبص نب هزج بانج « بولوا ندا
 ) تب هلوخ ) یسهجوز هرکص ندننداهش ك( هضر

 هدیوضتم بانج تفالخ .یدشمتا جوزت ی( سبق
 ندشزر ین « قرهلروس بصن هنکایلاو نیرح

 .یدردیارلناسحا قوج هرلن دا تعجارم هنسیدنک
 .هدیصقرب یواح یناهایم هنمان راصنا یشراقهشی رق

 :رالشاب هلراتییوش هک «ردراو یس
 ةكم باعصا نحن شیرقل لقف

 ردب ف سداوفلا و نینح موبو
 رببخو ریضنلا و دحا باعصاو

 لا رکذلاب ةظيرق نم انمجر نحو

 ) هک ( یودعلا ىشرقلا ةلضا نب یدع ن نامعن

 ی ی بر تن رب یار 33
 قرهلوا یجنرب هدعالسا هجرت بحاصو «شاتافو

 ناسیم هدیقوراف بانج تفالخ . یدشلوا ثراو

 رب کیدلیوس هدارواو ؛ شفلوا بصن هنکلیلاو
 :كرمش

 هءوسی نینمّولا ريما لعل
 مدهتلا قسوجلا ق انمدانت

 لزع نام « هدفدلوا قوراق بانج یک

 «ینکیدقا ترشع یدبآ «هدنندوع ه هندمو ؛ شا

 هلکغا دارا ییکیدلک هلوا قایس دلرمش قجنآو «

 :(یرلترفح نمدنفا هنع هقایضر) رص ترضح
 كدللوس یزوس وب هک مادام نکل « مرویانبا «

 شمروب « كس زامهلوا ۳۳ مب تو
 ندنس هبسق ٍیدنک هیلاراشم هفیلخ . یدیا

 بصن هترومأم یبهسیک هتشب ندهجرت بحاص
 «بولوا نکاس هدهرصب هدعب نامعن . یدرلشم هما

 نامعل ورعوبا) -- .یدرونلوم هدرلانغ كدهننافو

 -هلیبق هنیزعو هلبردارب یدب هک( نزلا نرقم نب
 هیون بانج دزن هلا یراوس زوترد ندنس
 هدهکمحفو ؛شلوا فرغم هلءهالسا فرش «كرهلک
 لزات ههرصب هدعب .یدشفل و لءاح ی ینساول هنیح

 م عد دال
 تی هبسداقو ؛شاوا نکأس هد هفوک تاون «بولوا

 باج ۳ هبدم هدنسهرص یعن

 ؛شلروی رومأم هننابراع سرف داق ندیقوراف
 .ردشلوا دیهش هدنسهراحم دنواه هدنخرات ۲۱ و

 1350۶ تن «هدندلوا لصاو la ربخ
 شمرویب نالعا یربخوب قرهالغآ «بوتیچ هربنم
 . یدیآ

 39 وا قلا ناخ دجا ناطلس ۰ ۰

 یطص« ناطل یراردارب «بولوا | نامعن
 ۔راشاپ قرق هد ۹۱۷۷ هدنراتنطاس دهع كالا ناخ

 .ردشا لاحترا ءدن
 .هللا دبع یا ن نامعا ۳

 ۲۳ ی رزا تبانب ناس
 [ .هلروس و هنبرا هدام « يرغمل ا

 كن رهدام< هدار یب روک » ] ۱ اشاب ا
 هلروس تعجاص هنسیعچوا

 را هد دن هزآ طساو هللا دادفب ۳

 یءدکلیمیش ییلاها ۱ لو ۱

 دكرک هدهبصقو كرکو «ینفیدلوا روهشم هل رهفلابم

 ..دقیچ لیک قوچ هدبرقرب الوجوم هدرصم هلیساوب
 .رودبا ناب یوج توفاب ینغی

 كنيشك جوا ندنسارعش ا
 :ردبصاخم

 جور باون نب ناخ هللا ةمفن دیس ) یسیجنرب
 یفیدلوا ندنسهلالس هوفص كولم تباربا ( ناخ هللا
 وش .یدرونلو هدیصانم ضم هدناتسدنه «هدلاح

 ا تب

 تساجب حزود شتآ زا مدازآ رشح زور

 تسالب رک دلاخ رهم نم “یناشپب طخ رپ

 هاش ( یلوئران لا مع دیس) یییخکیا -
 تافوهد۱ ۷۷ ؛بواشاب و رکذاعو ناهعه

 ابر وش .یدیا مدآ رب برشم شیورد :ردشمتا

 ریکتوآ

 ما هدمآ زار نزخ زا هک مام
 عمدمآ زارف رس زعف تعلخ رد

 زا یانیب و ميتقيقح یاناد
 عمدمآ زاجو تقبقح دوصقم

 دع دنوخآ « بولوا یلزیربت ییعچوا -
 :ردکنوا تیوش .یدیا ندننادرک اش گكنسحا

 ۱ یداد نآو نیا عاتمرد ات عبط یومرس

 یتبب نآو نیا تسدب ماد ارشبوخ ماره
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 تافو هد

 یرازاب تآ ۰ ردراو یراخرات قوجرب

 لج عارصم وش یکدل وس قرهلوا خیرات هنس
 2 ردن دنراهش ۳

 4 رازاب تآ یدریک نیک ز ید لوط ناویح بآ

 ندنوفوص مظامو ندهرداق هه

 aie) هللایضر ) مظاک یو٥ بان كاب لسا «بولوا

 لصا نع یدادجاو ابآ . ردندنرلترضح مدفا

 تن امرک ید ۶ هدلاح یرلق دلوا ىلاراخ 1
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 . یدشاوا كلاس ههرداق تفرط هدعب «بول

 مظاما « بولوا رکنامح یلژاضف و تالاک تیص

 دا.هراو « تمحارص هنهاکرد ندفرط ره اصاو

 رو ۸۳4 ۰ یدرلردیا راقتفا ضرع هنساودو

 «بودیالاحرا هدنشاب ۷ ههدنمرات ۸۲۷ هدنیاور

a 

 . ردمانا هاك راز, هدهروک ذم ًهبیصق یهبرت

 یب داةتعا هب هچ رب بح اص یخد تیازریم خرهاش

 رامشا یلیخ رب < یدشقک هننراز هلن ءفد «بولوا

 : ردندهلجوا تب وش «بولوا یبهافراع راثآ و
 تفرعم یاب رد تسادخ لد

 ۰ لد یادخات دو هکد زس ادخ فاطل

 « یلاغفا مرا » ( -- هحاوخ ت

 رر رک ا
 ۰ ردیبحاص

 رهاشم ناتسدنه

 « بولوا قدن_سارءش

 ربکأاع ۰ ردفورعم یخد ها یا ( ناخ دنمشناد )
 تاذو هد ۱۱۲۰ «بواشاب هدنرنامز ناهه

 هلا ههواظنم رز هلناونع « قشعو نسح » و ؛شعا

 هارناونء « ناخ تم ۴آ عااقو » یواح ینعیاقو كنبرصع "

 | ىلع ناخ تمعن

 « تمعن ناوخ » یقاعتم هتخابطو باتکرب روهشم

 . ردشقارب رثارب لوبقم هلیناوتف"
 . قدمهلوا

 سرتسد هراء ها
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 ام رد هدنگراا ۲

 خیام رها ۵م ( لو ا ا

 ی عن
Eندن- ۔ارہڈ ناتسدنھ | ۰  
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 هلن وا داره e ۶ بس

 .ردراو ی a اھا » ر نیە

 ۳۹ .اشاک « بولوا ندع ارم نارا
 کت وا تيب وڈ .ردرلت | یتم

 شب دایر یوربا اب تا لی ار دیع لالد

 شیاشاع رهب زا هتشک م كلف مابرب هک

 ا

 «بولوا یم ا_كټاذ چاق رب ند و

 م(: ردنا هجورپ ىرلفورءم كا

 ءا ءامدق هک( یودعلا یثرقلا ماعلا هللا دیع ن

 یس#لر نوا هدتاوررب كرل باک همالسا «بول ءا لند

 مالا ادا ۰ ردسي زوةط زونوا هدتناورر و

 مرکد تاور بح اص یددند .یدردبا اةخاو مک

 ماتیاو ارقف قو رب ندنسهل.بف «بولوا تاذ رب

 ترڪ هب هر وذم امت دم « نوهگیدربد یک ل اهاراو

 .دتسا » : بولوا نامی ؛تقو ییدتسیا با

 م 2 دااله هل چ 2 E نک ۰ ِ و درد کی
 -راشعد < مهدی ثاربا ررض هسیک 6 «هقدلوا

 ةنبدم ینهنس نفت آ فا هون ترش هدعب . ید

 لترسم لاک ندیوبن بتا «بودیا ترجمه همرونم
 ه دیش دص بانج تفالخ هدتناوررو ؛شلروس لوق

 ۳ هدنس هعو و ندانجا هد رعش لا ی ۱۳

 هد رش لاس یجش ۵ هدیق وراف ت الد هدەدتىاور

 3, مع ( بسم رد لوا دېش هد: هم همق و كومر

 كب رقم ی نام ہل هجرتلا فلاس هک ( ىفزملا نرقم

 راسو هدنتیعم هدنسهرام دنوام ؛بولوا یردارپ

 رد هل وب هدنحوتف نارا

 افك یرجه نرف یعنکیا نوا ۱ ۱
 قدنیسر دم ؟ه صزو ندنسار مش 

 . یدیا فورم «اکعد ( فان یراص ) « بولوا

 : ردکنوا تب وش . ردع تافو هد ۰

 ناتسلک
 دیحوت هقلح رد درو داز هةشع یوک مقم

 ینطصم) امین ط ۸ ۰
 . ردیللح « بولوا یدنابرس

 ردتیح غاب عود رب هدناهح

 تی هنامع نخروم ) بس

 - .دعب

 لخاد ه:سه سز یلارادرب" قیتع یارس «لیصعلا

 دجا یلیالف « هلفاحلا هباتک هورک هدعب «بولوا

 هدننرادص كبلاراشم ¢ كر هدیا باسا هباشاپ

 ارخوم .یدشنفلوا بصآ هنکایج هبساع لوطا
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 قلهرآ رب «بولوا هدرابدا هاکو لاباو صنم هاک

 .ردشعاتافو هد۱۱۲۸و «شلوا زا +« هروم

 یسهرابع «بولوا لوادتءو رومش+ ییا رات
 .ر وصا یمیاقو < هدهسرو روک ابق اتروصو هداس

 . ردازفا تريح غ یتاصاو تراهم کد

 یماداو روطر صوص# هندنک یخ د هدنراهشا

 .ردیورمیمدلوا یخدیراث آ شم رکید .ردراو
 ر یی دن بور وک هدنغانوق كتاذر, ندارزو

 هلج هعطق وش ییدلیوس هدنضرعم بط یارعا
 : ردندنرامشا

 ما باص روتسد یاوب مع هلبلق یافص

 مالبتساو لیبقت میلیا كناتآ بوی

 تدب مدلیا هافا وط كاب وک ةبعک مرح

 مارحارب هلا تراذع مایرع یجاح لاثم

N۱ نامعن اهلاورص نب -  REل  
 . ردروم» هل 2ةلاو لىم

 تقورههلبس هناراکحازم تاکرحو هلف"اطل یکیدلیوس
 .شمر ر, دلوک ی زمدنفا ماد »هی هللا یلص مانالادیس
 رثک ۱ «بولوا یتیفرو بحم كلهلمرح نب طوس
 -.شهردا هدنفح كنو هدیترلحام

 هدول بانج روض- تح

 ندرخ برش

 هیوبنروضح «ےدنلو شوخرس <« بویمهک زاو

 هلبا نیل ندناحصاو یوبل ناچ ۰ كرلریتک
 .دنک یر ندا هدهرصوا .یدرونلوا برض

 تارعلا لکا «لع تان اکرغف ؛ هعخ د هل ندا هسي

 یمالا ییدنک ارز ءهعد هلوا» یرلارفح نمدنفا

 . یدیشمروس « ردندرلنوس ییاوسرو

 .ارعش لناقع یر نرف یوا )
 د تان ی دد | ی

 ناخ ا ناطلس یر . ردیللوناتا هدینکیا

 ردشفا و باتکلا سیر هدننامز ینوناق
 هداز جات al) ةع هداز 2 ) یرکید

 بتکق وجر *بولوا یانو ماسق كنیدنفا یدمس

 تعانق هلکاسردمرب تیاهن «هلبا مج هسیفن لئاسرو

 . یدیشعا تاقوا رصح هبتک ٌةعلاطم « كرهدیا

 :ودکنوا تب وش هردشعا تافو هد ٤

 مزب ضالعا هاکرد اهش ردکناتسآ

 مزینانع ندوباتیریغ قوی رول قح

 ها یی ید لا داد | یی ۰

 ی ئاره یسیجنرب ۰ بولوا یمهاخم
  «یدیا ندنسارمش یفامز ارقاب نیسح و

 ۳ ؛ردکن وا تب وش

 مک وت لاصو یانی هک مشاب هک نم

 مک وت لاج یاشاع دود زا رعم

 قدنناداس زیر (هلا لضف دیس) یسیهکیا -
 :ردک: وا تب وش .یدبا ندخگاشم یافمو

 زارفو بیش ره تشک وت یوزرآ رد
 زارد رمت تفرو یناشن وت زا مدیدن

 هدهفاسم الا وك 7 ندلب اکو هد دئس

 ناب یر#> توقاي یفیدل را هبصق 3

Eدارابلایوروآ ( ۱ ۱  
 هنسهبصق و هربزج زو رغآ ۱ ی

 [۰ تعجام هنس هدام « زوبیفآ »] . ردعسا ی راکدرب و

 هرق » یی ( Negro ٥ (— ور

 (نوزامآ) هدسونج یاقسآ « وص ۱ 3

  وکح هببمولوف «بولوا رهن رب كويب میان هنفامریا

 لوط ۷۲۱ ۶ هللا لاعش ضر ۲۳ هدنتم

 «هلاعن ندنراک:! قرش كنلابج *هلسلس دنآ هدسسیف
 هطاابو رلار هم لوجو عس و نانلوا ریمل سوال

 هونج قرشو قرش ندنجما رانامروا شمهمروک
 هسمولوق هدهفاسم زار «دارهدیا نابرح ییعوط

 «قیرفتلادم یدو ؛ح كنبرلتموکح رودآ وقا هلا
 كنسهمقج كلام هیبززارب هدنتل آ تناوت-۱ طخ نام
 ۳ نیل ص «لوخدلا هنتموکح نوزامآ

 - یرارام «هوئارام «انا وغ ۰ هنازبا ناک؛ندندودح

 ندغاصو یب( وقار وبر ) نالوالویب ندهلجتیامنو
 . هلیفامریا نوزامآ و رلباچ كچوک مفاطرب یغد
 . «ذخالادم راودج یمیبط ضءإ بجوم یطالتخا
 ضر ص۰۳ هدنفرط تسواكن-هبصق ( سوئانام)
 (نوزامآ ) هدییف لوط ۱۲۳۲۰۱4" هللا ینونج

 ۲۵۰۰ یلوط هكنسارجم . ریشیراق هنغامرا
 الماق ی هدهبیمولوف «بولوا هدایز ندهرتهوایک

  هدنرلام شعب . ردفورعم یخد هلیعسا ( هآ وا )

 « بولوا من هبهرتمول یک ٥ قحو ۱۰ یمسو

 «هدلاح یغیدلرا شعالراط «یراقو ندن-اقتلم

 اردو هرتم ۰ ۰ يا هدنعوم یقاقاروف

 كب هدنفارطا هكزسارحمو عبانم . ردهرتم ۰



 شضعهدرل راقو ۰ ردقوچ یسهّئام تاناویح راسو
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 ندرهلالش « بولوا ماص هريس نوجا رارواو ۱
 «ندنفی دل وایغاشآ ندهرتم ۱ ه كانبرد هنب یرافو

 یرلاروا زونه قا . ردکچ هلس هدیا ریس یافس

 . ردمورحم ندتیدم بابساو لاخ نام

 Lal (Rio Negro) — م

ER 
 دن آ هک«ردقامرا رب هدنسیلاعش مق تیهنوغاناپو "

 یدودح لیشو ندنرلک:ا قاره كنلابح ءس ب

 قرش یرکیدو هونج قرش یرب «هلناعبن ندنبرق "
 ك(یایلوبر ) هلا( نکونویر) ناقآ یرغوط بلا |
 ضع ۳۹۲۱۰ و هدندودح كالاا نالوا یانمه |

 «هلا كوب »‹ لکشتلاب ندنعاقجا عقاو هدیونج "

 (ودارولوب ر)ناغآ هدنتهج لامش هدرارب ساو نانید 1

 « هلایرج یرفوط هبیونج قوش ًایزاوتم هللا
 طبحرم هدنلاش كنزفروک ( سانام ناس

 یغاشآ ندلکشنو عاقجا لح . رولیکود هبیسالطا
 هرتمولړک ۷ ۵ هلبرابتعا مقتسم طخ یسارحم نالوا 1

 هدنرار ضعبو زوبجوا کا 1 كزغات «بولوا

 ۰ ردهدنراهدار هرتم ۰ ۲

Rio ۲۵8۲0 ( — ِاش  
 e e ۱ ورع ۱

 لامش هنءروکذم تکام « بولوا یربن كوس كلا |
 ندباچ کیا ندبا نامی هدنبرق یدودح قرش |
 غاصو « نایرج یرفوط هلو برف «لکشتلاب |

 تالهرتمولیک ۷۰۰ « هلا ذخا یاج چاق ندلوصو

 ( یآ وغوروا ) هرکسصندنابرجرب یلجابمالوط تپ ۱
 .رولنکود اخ ییدتسا لک هدننصنم كنغامرا |

 یللتعرس یایرجو قوچ یلوص هدنسوم رروشا |
 دیش هدرره هسیا هدنعوم قاناروف «بولوا |

 . رلاز [ هدهجرد كجهرو

 راہنا قوچ رب هدیونج یاقمآ هلعماو —

NFS) . ۰ ِیءهدنونج كاما  

Eهنیپییف هلیضعب گنبربازج هال |  

 ز ف ن ا 5

 3 كد نهو هدنسهربزح هنک ی و هدنرازح

 نانلو هدنلاح یثحو هدنرلفرط ضعب كس ونح

 هصوص# قرر, نالوا هدکعا ضارقنا هک دتکو

 نوتبهروک هننظ كنسالع رشبلا مع . .ردمسا نیرو

 هل ری از> ایسا و یهر زج هبش هقالم هلا ناتسدنه

 «نکیانوکسم هلیقرع وتیرفنوبشا ارصحم هنیک کی
 هساروو هینایرآ ماوقا ندنراطسو تنایسآ هدعب
 اتاذ رلهراحوب لپ هیلغ هنیرلپدنک «كرهنبا

 یرلقاطرب «ندنرلقدنل و هدلاحرب یرکو یغاشآ كي
 هنتراساتحت كڼهبلاف ماوقایو «شلوا ناشیرو وحم

 بیقمت هدیرلقاط رو ؛شعشیراف هرلتوا «كر هریک
 رل هرانامروا ییاسوهراغاطبرص قچ هیمهنلوا

 هرزوا تیموم راوت رغ . ردراشلت هنابط هدرلاروا

 هزیلج «ییو هصیق «یلچاصقجروبق «یلکنر ءایس
 یرلقهراپ شابو یربا یرلقایآ « وروق «یلربدلاب
 یراهکچ تلآ « یییتنقیج ىرلقج املا قان ى

 عو لصاماو راط یراکیک افت «شمکج هبیرجا
 يا « بونلوم هدننک رد اغا لا كرفب

 هج هموم تثیهو هجهراسو جاصو نورو ق 4
 تي كرلن و اذهمم . رار دلت رف ندنرلیجمز اق رفآ

 هد هفاتخم تاحرد "یریکا «بولاق هدنلاح سصلاخ ۷1 1

 اکوا هدیرایسو طولخم هلا هراسو سانجاو ماوقا

 . ردفلتخ روک

Nepalبوقع ترضح (  

 E ا ۱ لاتف

 یوق . ردیسالعا دج هكنبرب ندرشع اثنا طابسا
 هدنلاعش لا فیهراس طابسا هدنرف كنسارم ندرا

 را هبسق لشاب «بولوا نکاس

 .یدبا موعن رفکو یثدق «ایف
 .هدوبعم كرلبرع« یکسا ا

 یسهریشمه ك( نوفیت ) «بولوا ندنرل

 ندهرذ« حاورا . یدروناوا مز یسهجوزو

 هیضارا كل *یداو او ندضرا یثراق هامسقرهلوا

 «روسا «یاتف : ی

 هان ندنسیضارا تیامریغ تان هداب یش راق هنس هتبنم

 .یدرونلوا دع

N 5هدنبیع نوا 3 تكباو رق  

 (هدنسیضبونجیسیضوطاهدو ) ا ۰
 اط «بولوا هدلب ر هدهفاسم كانوک ۳ ندسباقو
 لزوک « یماج « یمماج «یسویف ١ «یروس ندش



 ع ف ن

 .هراج هایم یترثک هدنفارطا «یرلنافوس شفشود

 هدنراوجو یسهرثم رامئاو یرهابو غاب هلیس
 وو « یفیدلوا دوجوم یرهارخ كرهش رب مدق

 یفیدناو لوج ردق هسمادغ ینوا كلەبصق

 دودعم ندنسهیحان ریبک باز هددیرج دلب لصاماو
 "ةياور ندب رکب یتفیدلوا
 هدقدنلوا تمجارص رل د رخ یکیدعش + .رومدیا

 و هدنسیقرث بونج كلوک نانید ( دبرجلا طش )
 « بویلوا هبصتو رمد «هدهسرولیروک ربرب هلعسا
 .رویلیشالک ۲ یفیدلوا تراب» ندرلحاو مقاطرب

 ته «بتولوا هدر هدسل دیا ۰

 ۳7 9 ۳ ریه ۱ هی

 اد ھارا هللا دیع وا
 ا و ی ۱ هبوط

 « هلتلحر ه دادفب و ؟ شوط هدطساو هدنخګ رات ۲ « ع

 | تاس داو وحن راس و یناتک كم وبیس تدم لوط

 ا هس دا *و دی دع بتکو هلس ردت ین راب اتک

 هعطقوش .ردشغا تافو هد۳۲۳و ؛شلوالوفشم

 : ردندب راعشا هاچ

 كيدخ نم قرا كبلع یلق

 كينفج یوق نم یهوا یاوقو
 هبنق به نل قر ال

 كبلع كاوه هثطعب و اض

 دودعم ندنل امعا رک بن از هدهش رفا

 ۔ص کا ندهوازفنو رب نو زور | سم

 یسیلاما «بولوا هبصق رب عقاو هدهفاسم كل هلح

 نویفارفج یفیدلوا رلهدآ ریرش ندهیضابا جراوخ
 مویلا هروک ذم ةبصق .ردروطسم هدنرانآ مالسا

 هدنسپف لحاس كنلوک دیرج هدنونج ككسنو

 دوجوم هدنسییونج برف هرتمولیک ۲۰ كرزوټو
 امرخو ی هواز ۱۰و عماج < ۰ هلا اها ۸۰۰۰و

 یرلجاف آ رادهویم رئاسو ران «نویل «لاقرو هبا

 .ردیواح یرلغابو هاب لزوک لماش

 ندهینافع ءارمش مظاعا ( -- رمع)
 نسح ندننافاضم مورضرا « بولوا

 دجا ناطلس ناکعنحو ؛ شلک هابد هد هعلق

 هدعب « بولک هتداعسرد هدنرود لوا ناخ

 سورس) یر, هدننامز كپلا راشم | هنتبحاصم فرش «هلاستنا همبار ناخ دارص ناطلس

 | ناب یوج توقاي

۹3 

 هی راعشا بولوا لزوک كپ یدنامق .ردشلراللا |

 لوط ٠< ناه ىنعي هنندودح اسجلا «قرالرآ |

 یان (دوفن كچوک ) هلوقوب .رولوا یهتنم هنبریبک |

 هفلاط ندموق هن دتع هرف ندقرش |

e? SIی 4  

 ا

 و ف ن

REE 
 » .ردراو یخ دینی وعه ةە ور هلشا و ذع « اضف ماس -

 :ردندنرامشا *لج یه رخت ةمطقوش

 مب ايوك اکب زالوا فیرح ملام هتکن

 مزوس ردیلارت نل باوج مهسرایوس هنره

 1 ردیاتابا یاومضم اضق مهسرلیوس هنرع

 مزو ردیناعتها باطح مک زی ی آ

 ۱ .رلطو كنسیل اعت مق تبرعلاةربزج

۱ 

 ۰ ردندتمو و دره

 دوش

 ضیع ۲ هلا ۲۷۲۳۰ هدنسهرآ فوج هلب | رعش

 دمع هدنرهرا قرش لوط ؛۲۳ هما ۳۷" و یلافش

 لوق ر راط ندنو هدنت.ح قرش «هقشب ندقدلوا

 هدنل اش دا دی «بولوا لوچ رب هدن

 هدنسهرآ دج هلبا اسلا هدمبو ؛رراو ردق «قرش

 یار انهد «قرهنازوا یریفوط ه«قرث بونج

 «پولوا ترابع ندموقرب هجا لوچوب .رویلبریو

 جافر, ېک 3
 o در لس دو یر هرم
 «بولوا زوص نوتبسب دوفن . ردراو یراروقچ
 « هدهسیا نبرد قوچ هدیراویق نالوا كريس كي

 «قرهنلوارتس هلرلتوا لاحرد تفو یغیدغاب روا

 ؛لزالوا جاتح هیوص نکرالتوا یوا وب تاناویح

 هک «ردراو هدیرلیلاچو جافآ كجوک قاطرو

 .راروس قوچ ینرلقاراب راهود

 برف فك | ڪڪ ۰

Eرو 3  

 یرغوط هبیلونج برغ ندیلاعث قرش هک «ردغاط
 كسنو ًابرغو هلیغاط نایرغ اقرش « بولوا دتم

 - ردیا قاصتلا بسك هلیغاط مان (تاریود لبج )

 «بولوا شینک قوچ «هدهسیا لکد قوچ یعافترا
 رر یسلاها . ردراو ارق قوج كي هدنریداو

 . ندهیبهوو هیضابا جراوخ یوج توقاب « بولوا

 فلوم .رویدیا ناب ینرلقدلوا رلمدآ درقمو یصاح
 یرکیدو )



 ىر « بولوا یهبصق یکا د رلمسا د 3

 ؛ا . یدبا رو مم هلتذل کا | هبرآ
 .رددوجوم مویلا

 ی دیز نتسلا تش ن ر سی ۰

 دهز "( باط یای ىلع نب نسا

 ۱4 ۵«بولوا هروپشم هلیتواخو مرکو هلیساوقو
 رفعج ماماو ؛ شاک امد هدهمرکم کم هدنخرات

 قاصحا ىلغوا ك ( هنع هللا یفر ) قداصلا

 هلبرلعس|موثلک ماو مساق «بوراو هنیرلت رشح ¿ن نعَولا
 یجوز هدم ۰ ردشمرتک هباسد مرکم طبس کا 4

 هجرصم « كرهديا لاقتنا هرصم راز هلدالواو

 . یدبا شلوا ریک قافآ یراکمو لئاضفو تبص
 یرلمرکم جوز « بودیا لاح را هدنخرات ۸

 هیهنیدم بناج «هرزوا كما نفد هدیمش «ینراشهت
 اجر كنیلاها موم « هدهسیا شقسا كا لق "

 . یدشلوا یخار هنافد هدرصم : هن رزوا یاراو

 كاكاو .ردمانا هاکترایز اذه انمو لا یسهبرت

 ك كرش هنن دادما كرل هتسخ ولا یلعو

 (نیرادلا ةعرك )و ( هرهاط ) .یدیا یرامزتلم
 ةحاص یرلترفح یبفاش ماما . ر طریق
 هفرش ثیداحا ندنرلیدنکو «ماود هنساجم ف هجرت

 كملا راشم ماما یغد هدننافو . یدردبا عاقسا

 « بولبرولوک هنسهاخ تلنهسیفن هدیس یسهزانج

 هننفدم هرکص ندقدنلق ندنفرط !ملاراشم یزاع

 .یدیشلرووک ۱

 یغضح یزاف راکدنوادخ ) ۰ 5
 وا ۱ ناطلس ی

 غدزت هکب یل یلغوا نامهرق هدنخنرا ۸۷ |
 راهظاو دو ضق یجوز هک هنس رو ؛شلدا

 فننهجرت ةبحاص « هدقدلوا بولغم ۰ هاک ا نایصع
 1 شاوا وذع رهام هل تع افش

 هردلتسزا نت ولواندنسارمش ا اع ۳

 ۳۳ ی ۱ یا
 9 عاطق « نکیا

 وا تبع ر

 وش .ردشفل وا لف ندنفرط قیر

 رع» داب رای نروط نوا را یاپ كاخ

 راس ندزوک ییهمرس اما لحرتسوک ییودنک

 لصانع «بولوا ندنسارمش نارا ۵ 2

IEE ۸هدز رمت 2ا یغیدلوا  

 ها

 ۱ ق ن ۰5۹۷
 رب هدنقح یسهلزاز رب كور كزربت .ردشماشاپ

 :ردیدنوا تب ییاروش هک «ردراو ییونثم

 زيري كاپ نیشنلد داوس
 لرل طرف داد
 تک وا رد مد رب هزرزل تشهد د

 تر نات مشچ ةمرس كار هک

 زیکلا تشحو

 لصانع «بولوا ندنسارمش ناتسدنه ۱

 « هدلاح یغادا وا ندنناتسرب تب ریمشک دا

 ازریم .ردشماشاب هدهتکاکو ؛ شو هدونهکل

 ندنرلانشا لرتخا قداص دو نادنسهذهالن كف
 :ردکت وا تیوش . یدیا

 دش دناو کون قشع ."هلعش فیرح
 دوشت ادح سوه راځو سخ زا هک یسک

(Neckar (امرا (نر) دهن  

 ك ( غربغروو ) ور میت ر | داش

 یرفوط هلامش ۰ هلن امرت هدنسډ رغ بوئج یادم

 وه ) عبات هب هيس ورب ندرفوط « كرهدا ناب رخ

 قش یسهشوک ییرغ یاوتنم كنتکاع ( نراوزنه
 قرش «هلا لوخد هغرعروو هنب هک ندکدتا

 ( سلیف ) ندغاص هدمب ؛راود یرغوط هام

 «بوودیرفوط هبلاعش برف ندرب «هجاآ یناچ
 یرهش دراغتوتساو : ررک هتلابا نالوا یانمه

 غاص «بولود یرغوط هلامش «هعآ وا لصاو هنرف

 «قرهلا یاج چاقرب ېک ( زا )و ( سما )ندلوصو

 لوس (هداب) «هرکص ندنایرج رب یلجابمالوط كب
 (هسه) هلاقش هدیکاعوو ؛رولوا لخاد هنغا هقود

 ندلوصو ««ینونج برغ :هعلوا لصاو هنیدودح
 هب ل امت برف هن «هرکص ندق دل آ ینا ( زئسلا)

 ندغاص هدنناب یربث ( امام )و رود یرغوط

 هرتمولک ۳۹۷ یسارج .رولکود هنغامرا ( نر)
 هرتمولک مب ص ۱۲ ۱5 یتهضوحو هدنلوط

 کا هرتمولنک ۲۱۹۲ كن-شاوحم « بولوا ةدنتمتسو

 تبنم كا كناپوروا ییداو

 هلسالوصحم هریخذ « بولوا ندنرارب لزوک كلاو

 .ردرومشم یعاوا كن رهویمو یموزوا

 ۰ ا ةا ریس

 ترد ینیدنل و مقنم كننللارق غربعروو ےس

 هاو اا لایرج ندننجا یا یزب لاا
 یرغ لامش كغرعروو ` ۳ بیست هلیعسا

 یلونج قرش «تسقاب فرش «بواوا ترابع ندنمق



 شق ن

 برف «هلبراتلاإلا دلاوچراو ا ً(ونج «هنوام ندنتهج
 . رددود# هلبغلهقود كور هداب یخد ہلامشو

 ییلاھاو ہرتمولیک مب رم ۷ ی. هیت حاسم

 لهضرام زآ ییطارا ۰ ردب شک ۷ ۰

 .ردراو یرا ه زی یافرا هرتم ۵۰۰ «بولوا

 « بولوا یرلیا كپ قعارزو تبنم كب یغاروط
 .هوبموموزوا «تایوبح راراب 4« راقبح غاب «هربخذ

 یسهیلها تاناویح ۰۰ رولوا لصاح یعاوا كز
 .ردبرلبا كب تراجو میانص هدنرارمش .ردقوح

 ۔اےم هنسهدام « شاقن رکب وا » ] | شاقن

E 1۳تعجاص  
 س

 ندنسارەش ناتسدنه ( ىلع رم ) ۳م

 یفیدلزا لیلهد لعا نم « بولوا ]هل
 نرف یمعچ وا نوا و ؛ شماشا دونی «هدلاح

 a نام غ « .ردشغعا تافو ساوا یرعه

 ًادیلقت هنسهمانهاش كنيسودرفو ك هلساونع

 :ردندنوا تب یا وش .ردراو « یس«هانهاش » رب

 شیوخ راکرب تفر نامما رکد

 شیوخ راکرد مرک دش زاب لجا
 دنش یارآ O زان فلخ
 دش یاپ رب هنتف نالي تسد ز

 هنسهدام « دنبشقن دلا ءا » ] ۱ زا یاس

 [. هل دوس تەجارص
 تیاد جوا ندنسارعش لناغع °

 : ردیصاخ ى

 هدیربه نرق یجاوا (یدنفا دجا) ییجرب
 ؛ شلوا لوغشم هلةل د اش ادا «بواشاب هدلوبناتسا

 ععاج هیایلس ۰ دلرءدیا ليم هتثیه مل هدسب و
 :ردک:وا تب وش .یدیشلوا تقوم هدنفرش

 وشرق هراذعلک لوا لد یا كهنيس هجا كاج

 هراهب لوا نکیا زملوا قاچآ

 هد ۱۰۰۱ (یدننا مهارا حیش) یسیعکیا -

 «هلئاستنا هتش رط لیصحل ادعب «بواک هیاند هدلوساتسا

 « هلاحا هنسهدهع یسهظعو هفبرش مماوج شیپ
 هزدفحشم ناطلس هدلاو قع هدراذکسا هدعل و

 رب ر دعا تفز هد ۱۱۱6 ۰ یدشفلوا بم

 تب وش .ردراو یراعشا راسو ییایهلا قوچ
 : ردندهلج وآ

 شعلیا كاچ نسهنیس یک هحرش شقای غاد

 یه نادا شام باخ هدلاع ردهللوب

 ے3
 وو

 یشقن

o۹۸ 

 وا ندنخاشم هبولوم تقرط ییجن جوا -
 1 ۱۲۰ ٤ هلتع نع هرصد «هدلاح یغی دلوا لهردا «بول

 .یدیشلوا نیشن تسو هدنس ها ولوم اروا هدنخم ران

 ناتسدنه (یولهد نیدح انالوم ۳
 ۹۸۸ و ندنسارمش 0 اوج

  دجا يلم دم ) یلغوا . ردشقا تافو هدنخرات

 | بحاص تیب وش . یدبا ندارمش یغد ( نكره
 ۱ :ردکت هجرت

 دشن فلت مزيزع رع هک ادخ رکش

 ام ماشو حص دش وت یورو فلز دای رد

 « یل ىلع ۲ 5

 [«هلروس |

 تكنیشکج وا یتآ هجورب ندنسارهش سرف ۱ 19
 : ر دیعاخم

 - اربک نات-دنه (ناخ - یع ازریم) یدبجرب

 هددایآ یظعو ؛شلک هاند هدروهال بولوا ندنس

 ىلع خشو یرونوج ضوء دم .ردشعا تأشن
 .یدشغا بدا و رعش لیصحم ندیناعهال نازح

 ا سلخت ( ین ) هد.دنرامها شم
 :ردکز وا تب ود .رولوا غلاب هتب كم نوا

 ارام دشکیم ما وت لعل *یزیر مس

 اراعیسم نیا میلعت درک ناشک هک ادیم

 دجا جش (لک هاش نب دم ) ییعکیا -
 :ردکنوا تیب ود «بولوا یدیفح كنبدنرهس

 ارنافرع لها اتد بایسا دنک یک ثولم
 ار آرد ناماد رز بآ دزاس هدول آ اِ

 .«بولوا یان اهفصا (یزابن *-) ییعجوا -
 هدنامز هاش را .یدبا لوقشم هلتنص قلراطف
 قرهلوا مور «هدهسیا شا تاحر هناتسدنه

 :ردکن وا تب وڈ .یدیشعا تدوع

 ۱ تعجا ەس هدام

 دیآ یم نوخب هقرغ هژم و ریشمشو تسد
 دی ی نوجچ هک دین هنشک یلاع

 كنبشک کیا ندن_سارمش نارا ۰

 ( ماس ازریم) یرب «بولوا 2 ۰
 1 هک :وا تب وش درد اهقما

 تسیعدم بیصن مد قشاع یاهتنم رجا

 ۱ درک داهرف اهداکو تقرک ورمدخ اردن

 | کا «بولوا یلنیوزق (ناخ-) یرکید

 هنسهرص قاود ءا ما «هلالحر هناتسدنه هدننامز هاش

 :ردکنوا یعابر و .یدیشک



 یر رب هرهچ اچ مراد
 هتخومآ يشاع شورو هار

 را قشاع نمو یرکید ق قشاع وا

 ةتخوس ةتخوس ٌةتخوس نم

 هدنسهرآ هندم هلا هکم هدزاعح

 هرونمةندم یک هک« ردیداو رب ۱ و

 قبر ی هدب نیفرش نیمرح ۰ رافآ ةر
 ( عیقنلایج ) كنداوو . رک ندنجآ هان, داووا

 قاریاچ و قلنامروا هک« یدبا دادیم رونلوا ریبعت

 هدهفاسم قلخ-رف ۲۰ ندهرونمهندم «بولوا
 هنیرلتآ یدنک ندیوبن باج «هدلاح یغیدلوا عقاو

 فورعم هلیعسا ( لمت)و ؛ شلروب صیصخت
 تفالخ هدمب . یدبا شفلوب یوبن فیرش دیعسمرپ |

 هنبرلت آ كمالسا نیدهاجممقنلایج هدبقوراف بانج

 کاو لیمرب یو كرباپو . یدیشارویب صیصخت
 رار« هلشاویح یراوس نرک هنجما « بولوا دب ر

 یغیدلوا یامروار هدنر وب قح را دیدیا ندرظن

 .ردروطسم هدبتک ضعب

 تنك ی یا ا و >

 رهش « بولوا ۳ ) ڪڪ تک

 ۱۰۰۰و ؛ شفت و ماما هدنعماج راپو دروک ذم "

 5 روا تب وش . ردشغا تافو هدنخ رات

 هراپ دص ېک هناش مد یدلوا كاچ كاچ

 دلرهید ماوج هز می هدروآرپ طخ

 «بولوا یللوبناتسا (- یم ) یسیجنکیا
 تافو هد ۱۱۲۷ و ؛ شفلو كلاس هاضق قیرط
 :ارذكنوا تب وش . ردشعا

 نعشچ-. نزور یدردیا دنب یلیل یود هسنروک

 هدیدالب یبق نکیدوس یدرونقاص ندنزوک

 « بولوا ندنسارعش یناشع

 قاشاق ادشا ۰ ردیل هطاغ یداکن
 كولس هکایعمک هدعب «بولوا لونشم هلکاروصمو
 هب یناث ناخ ماس ناطاس ناکقنج تباہنو ؛شقنآ

 تافو هدنرلخرات ٩۸۰ . یدیشملوا بحاصمو می

 . ردشقا

 كنك ییا ندنسارمش لام 3
 : ردیصاخم ۱ یهاکن ۷

 تكا 2۰۹4۹

 بیلع یتیرط ادشبا «بولوا یلتیدیآ یمن
 یعت وا .یدیشقا كولس هتباتک هدعب «نکیا كلاس
 ۰ ردشماشا هدبرعه نرف

 «بولوا ندنرهش یکی هیلاست یبیهنکیا -
 يه هکر كوم هدننرادص اشاب ینطصم هرف

 هرکصندنرفس چ عقاو هدنخ رات \160°. یدیشاوا

 ۱۱۰ ۳«نکیآ نیک تل نعهدننطو «هلدعاقنر ابتخا
 یجهرکذ ئذلوم ۳ هدننرادص تناشاب ىلع جاجا هد

 hS هد ۱۱۰ «بولواجهمانزور شابو

 : ردکنوا تب وش

 ندیآ رپ مثچ یفراع لایخ زتک
 ندیالک مرب ٌةشيشوب لکد یلاخ

 کا ید ندنسارمش نارا ۰

 کر «بولوا ع كنبمک یهاکن
 ۳ ردکنوا تبوش . ردیلنارهایو یلهوقر ا

 راسخر نآ هدرپز ییاع نوچ

 داذک دوخ ناقشاع بناج

 نادنروشابوا «بولوا رو اشییرکید -
 : ردکن وا تب وش . یدیا ندنسهفئاط

 مو دم اب یور عمش رظن شیپ هک ېش

 مرادن رارق ید شتآ "هلعش ناسب

 « نوبقرش لاوحاجار» ك( لس مالیو) --

 ندنسهیصق نارا ندنتافاض ناشاک هدناتک یلناونع

 كنيسودرف «بولوا روت ذم یغد ( یهاکت )رب
 « همانراتخ »یواح یی كس زونوا هدننزویمهمانهاش

 هدهلناونع « یرتشمورهم »و یسهموظنمرب هلساونع

 « هدکشن | »درذآ . روینل وا ناس یش دلوا یی ونثمر

 هدنعا ( ق ىلع جش ) یناقدافرج هسیا هدنس

 .ردظ ولم یساوارب كن یکی .روبثل وا رک ذ یعاشرب

 : رذکت وا تبوش

 شردرب لانم

 دق رصم ( ۵۱۵۵۵۲0 ) ی
 نی سا یون | وباتکن

 قن بیقر ترتک زا

 ارتاتسلک كي داد ناوت

۰ 

 ۳۲+۳ ند ۲۷۰ دالیلالبق ییجرب : ردیمسا

 نانلوا قوس هنرزوا «بوروس مکح كد هنخرات
 باف هبیلارا ۲ O هلا یا ۰ ۰۰

 یلغو تورو تانحتر ییکیا -- . یدیا نش



 س لن
 مکح كد هنر ات ۳۵۰ ند ۳٩۳ دال.االبق «بولوا

 كاسالرسجآ ینا ندیار و هظ هدنتکاعو ؛ شمروس

 نارا ارخوم «هدهسرا شمر دصاب هل دادما

 « بولوا بواغ» 2 نانلوا قوس ندنفرط

 جا یدیا سارا زف هیچ نیو
 « بولوا ندنسارمش نارا

 لود-ثم هلةاحاولح . ردلتاره

 ؛ ردکیا وا تب وش ۰ یدیا

 | دون
 دنا تیقشاع قوذ یدش رد هکرکم

 درادر ا بارش

ûكنردک جرا ندنسآرعش سرف ۹  

 0 ردرساخم ۱ و

 تحایس هلاتسدنه « بولوا یلزاریش یسجترب
 2 وا تبیوش . یدیشمتا

 ام رورپ زان ورس نآ هک فرح رازه

 امرس رب هباس تخادنینو رع تشذک

  Eبولوا یینامرک ( كيب دم ) یکی «
 وش ۰ ردشنلوا لتف هرب قحان ندنفرط هاشردات
 وا تب

 دراد کدنز باک ربم كشر رضخ
 دراد کدنز با وا هک لالح واب

 «بولوا یدنقرعس ( اعم الم ) یسیچوا -
 | تب وش .ردشءا تافو هد ۷۲

 دزاس ناوخ ییبنس هوشعب هک سرت
 شیوسیک لمع ار نچ ناغ

AATهد هفاسسم كلن وك چوا ند هراس  

 ینغیدلوا هبصق رب میدق نکا كچوک) 2
 ینجهلوا ( هدکین ) « بودپا ناب یوم توقاي
 .رویلیشالک ۲
 - وا ندنسارمش یلناقع ( ی

 تلاغ آ ینطصم یاغآ یرعکی بول | یہ
 . ردشعا تافو هد ۱۱۳۰ و ما یرادرهم

 : ردکنوا تب وش
 ددنارچه غیت راوخ محز ایارس لد ییکت
 ددناناچ مان شقن هبلق حارشناوب ببس

Nelson ( | eندن رللا یمآ یا )  

 هدننامز نویلوا كوب «بولوا ] 2
 ترپهث هلتابرام نالوا یثراق هنساغود هسنارف

 ینرلاغودهسنایسا هللا هسنارف هد۱۸۰ هو ؛شعازق

 .ردشفل وا لتق هدههراموا «هدهدیا شا بولغم

 ن م ن ۰

 يامر ندا ( کا بوت رب
 لشاب كپ « بواوا ندر ءارء. ۵

 فر# «هلدورو هیوبل با: دز «هدلاح یغدلوا
 د تب یا روش . یدیشلوا فرم هلءال.ا

 :ردندنر اهشا

 هدعبو تایشلا لیقام كرادن

 فاو رم مایا  ثداوح
 ادهاج ةعالساا لوط يا دوب

 5 ةمالتلا لوط؛یرب قف
 ۰ ۳ ه امتک ساب ۰ 3

 راو یوم | دد
 . ردنورص یغیدلوا و ندیا ربجشو ناعاست لوا دلا
 ك( مع) میهارا ترذح «هلذلوا ندمانصا *یدیع
 شعآ ۳۲ ی سیدنک « بويعا تباجا هود

 ؛ شماعاب لاسم هتک مهارا ترفح « هدهسیا

 هنلافرط نم هدعب «بویلک هناعا دورع اذه عمو

 ندنفرط راکنتس یرویس اط ر نالوا طاسم

 نامژ ینیدنلو كدورم . یدبا شفلوا فالتا

 ۲۶۰۶۰ نداسیع دالبم «بولوا شوشمو لومحم
 هصخشرب كمسا و .ردنونظم یغیدنلو لوا هنس

 .ادمکح لباب نون یک نوءرف «بویلوا صوصخ

 .ردظ وطم یغدیلوا لاونع ه هژالسرب دوخاب هنر

 نالوا هلدورع 3 ( مع ) مهاربا ترضح هدنارو

 ثحم ندنسلن | هشنآ كپلاراشم یو ندنسارحام

 .رویفلرا
 دادا ءامدق ( س هللا دص وا ۰
 ِ 2 ءامسا 2 0 یرع

 هل ران اونع «ةساج ا تالکشم ىف باکو « ةضفلاو

 ۱ .ردراو قیلأت کا

 یعی ) هدنتلاب هنافرف ها اک
 كدنةوخو ( هدنفلناخ دنف وخ یغلم

 ۱ لوصس قرهلوا هدنسیقرش لاعش هرتمولیک ۰

 مکعسم یزکم اضق هدنتهح یراقو كس داو

 ناکد ۷۱۰.۰ «یسیلاما ۰ ۰۰۰ « بولوا هبصق

  «یرلهشراف كلبا قوماپ «یسیذراچ كالشیا یراح
 شبا نالئاص نوبق زواج کم زویچوا یونس
  .ونتم او راعشا هدنراراوحو یرازاب تاناویح

 ۰ردراو یرلندعم روکو تفن هلمرلهغاب یواح یبهع
 . -وصحم «بولوا ینراجت زکرم ككنلئابق تهجوا نوتب
 ید هلرلاص هدر یسهعانصو هیضرا تال



 بولط هدیساسا یطبض ندذفرط رلسور رر

 ر, یدعش هنر, یسهحم مالسار, نانلوا بیرخم هلی
 در یسا ناکنع .ردهدقفل وا لکعت ی هل سور

 هلاک هاش كلاز متسر یسودرف ‹ بولوا هبصق "

 ندنو « بولوا قالم هنزقو « یفیدلوا رفاسم ك

 .رودیا ناب ینیدغوط ك (بارهس)

 جم « هدلاح ینیدلوا ین ویادب «بولوا
 a ملا راشم هاش « هلتح أيس هنارا هدننامز هات لع

 ( دنه*یدعس) «قرهلوا لخاد هنسهصز یامزالم 1

 هلتدوع هناتسدنه هدعب . یدیشلو ترش هلکغد

 :ردکتوا تیب وش .یدشقا تماقا هد( دابآ حرف )

 بلط ماک لدو دش رخآ بشو باوخ رد رای
 مکن 5 مک راد ب هک تسیچ تلصم

 هدنتهجیبیف لامش كټ هیسور e) ۱ وت 3
 مان ( افودال ) هک« ردقامریا رب شینک 2

 یبرف بونج كلوكوب «بولوا یغایآ درک سا

 هدعبو «یلونج برغ ادتبا «قرهقیچ ندنسهشوک
 قك سوق رب «هلنایرح یرغوط ه یلامش برغ

 ندنسهتروا ینرهث غروبسرتپ ۹ قدکدتا

 روک ( هدنالنیف ) طوب رس هنبزکد قیطلاب هلا قش
 «هدهسواهرتمولیک ۱۰ قجا یسارح .رولکود هننزف |

 لودج چاقرب .ردذبذلو قارب ؛بولوا قوچ یلوص
 قیطلاب « پودیا طالتخا هلا افلوو هلیسهطساو

 لیکشت یئام قیرط رب هدنبهرآ رزخ رحم هلبزیک
 یرلوص ردق هناسین ندلوا نرشت قجآ ۰ ردیا
 ندلوص هدنسارم هصیق . رونلو هدنلاح شاوط

 .ریل آ یاچ رب رکید هلیاچ ( هنسون)
 یزکم تلاروحایو هبصفر هدناروح ۱ :
 هد « نادلبلا م ) یغید لوب و

 ۰ ردروطت

 ( نالع دیس مکح نیس ا و
 « بولوا EE نات س دنه 1

 . ردشماثاب هدسرانن «هدلاح یغیدلوا یدابآ دش

 ردکنوا تیوش ب

 میادن رادخ یوربا نآ زح هلبقام

 مرادن راکورس هناخب و ریسه ای

 ۰ هداو 8 - ابسا (Sierra Nevada) -اریس |
 لابج #هلسلسرب هدنتهح بوح فە 1 2 9 (

 ۱ و ن 2۱ ۱ و(ن

 كلا نسهلساس هنري یسهورذ كىكوب كا «بولوا
 ٤ هلذلوا ك سكوب هرتم ۱۵۲ ندنسهورذ عفت ص

 تص لا تانسهریزج هبش نکتروو هینایسا
 ارملاو هدانیف كنسهطخ اتشولادپآ . ردضاط

 هدهفاسمكلهرتمولک ۱۵۰ هقرش ندبيف هدنرلتلایا

 .هدنسهرآ هرتمواک ۱۰ هللا ۲۰ یا «بولوا دتع

 « پولوا روتسم هلراراق یدمرس یرهورذ .رد
 یرلهی ۰ ردیا هدافا ییسانعم « یراق » ید یعسا

 یراهورذ كسکو كلا .روکبزوک ندناحاوساقیرفآ

 هلرتفاطل « بولوا هدنیونج كنبريهش رهش هطانرغ

 .شا نداروا ید یر ( لبنش ) نالوا روهشم

 ( نسخ یوم ) نالوا ی-هورذ كك و كا

 هلبتقو . ردراو یعافترا هرتم ٥٤ كنسەبت

Eeیجتودواو عارز هلرلنابوچ« نکیآ روتسم  

 فلت هری هدرهب نغوچ كنیرلنامووا رایچروکو
 تاتابن ازا ید یسهراج ه هایم «هلک |

 صوص ا يلع «بولوافلتخ هروک هعافترا یراع#او
 «هلفلوا ظوفحم E لاعث یراکتا یلونج
 .ریشبتس ید امرخو یشماقر کش هدنرلیغاشآ كرلن و

 Sierra Nevada ( — ارس

 ۳ كلام 0 E ۱ هداوب
 .ارداقساق)هک« ردلابج *هلساسرب لوس هدنتهج بیط
 ینرط تلآ كن« یسهلسلس رهلالش » قمی ( هج
 ( تامالق ) ندو اک ووکآ ده « بولوا 0

 «هدلاح یغیدلوا شارب هلزاوبرب نریو دیک هنیرهن
 هیونج ندلاعش ردق هاش ضرع ۲۵۳ ند ۲
 زویچوا کیا ندنلحاس لدتعم طیحم رحم .رولوا ددم

 لحاس» ندزکد «بولوا هد هفاسء كل هرتم ولک

 هلراغاتط هرصر ىلا نالوا ر « یسهلسلس

 یموکح هینروفیلاق ˆ الماک هلسلسو . ردشلرآ
 «بولوا هرتمولک ٩۵۰ یو . روینلو هدنلخاد

 هنغاط (قتی) نالوا یسهورذ کو دكا
 یرازافو نرب و ا ردراو یافترا هرتم ۷۵6

 قرش ۰ ردهدنرهرآ هرتم ۳۱۰۰ هلا ۰
 وروق دتع هنجما كنتموکح نالوا یانمه یراکا

 كنب راک ایف «بولوا ترابع ندرارب یثحو كيو
 مساو هدنتل | كرلن وو ؛ ردقوح یاتاسو هایم هسدا

 «(وتنمارقاس ) هدنسل اعم مشق رولوا دتم هووارب

 هنیزرر, یرلرب ( مک اوج ناس) هدنسییونچ مسقو



 ۱ و ن

 وفسپسنارف ناس ماقجالب هدنطسو بوقآ یثراق

 یعسانالوا كعد « هلسلس یراق » . رولکود هنبوق
 هب هداون کام یدنک ندفرط رالوسایسا

 یغیدلوا روتسم هلراف هسفول « بولبربو ًاببشت

 . ردقوچ یرلنامروا ۰ ردردانو زآ كب رلتفو

 چاق رب هلم اوب یغد هدیونج یاقمآ -
 . ردراو غاط

Nevada) «4هدبلاعش یاقمآ (  

 ندنراتموکح یبرغ تام كلام ۱ 0
 نایبلاف آ نانلو هدنسب ف دودح «بولوا یرب

 وهادیا الامت .ردامم هلیسا كلاب *هلسلس

 «هینروفیلاق ندنفرط ینونجبرضوآب رض «نوغرواو
 . رددودحم هلرلتموکح هانواو هنوزرآ یغد ًافرش

 (ودارولوق) ییونجمق كنسهقرش دودح زكا
 طوطخیدودح ندرلفرط راس «پولی ربآ هلیسارحم

 اصر تکلع . ردنرابع ندهيفتسم هضورفم

 هبونج ینرط یرویس «بوریدک ۲ یناکش یبهتخش
 میرم ۲۷۷۰۰ یسهیطس ًةحاسم ۰ ردضورعم
 هللا یلاها ۰6۷۰۱ یجنآ « بولوا هرتمولیک

 . ردیسهبصق (نوسروف ) یزکص ۰ ردنوکسم
 | ندننابمش رلغاط لایق هلیسهلساس هداو یسضارا

 ندلبایرب عفتمدتم هدنسهرآ ی هلل ( جاسهاو)

 ۳۰۰ هبا۱ ۲۰۰ یسطسو عافترا ؛بولوا ترابع

 دتع هونج ندلاعش هدنجا . ردهدنر,رآ هرتم

 دلوپموه یرلکویب كا «بونلوب یرلغاط قوچرب
 نالوا یرلکسکو كلا . ردیرلغاط هنوشوشو

 یافترا هرتم ۳۲۰۲ هسیا كنغاط ( نوتسلراچ )

 یا مور ( اتو ) ا وفرام

 كرلن وب «بولوا عبات هنغامریا ( ودارولوت ) یسیونج
 هتیسکم یبعکیاو « هلدتعم طرح رح یسجنرب

 ‹«( رولر سورغ) هنسیجرب . رولیکود هنیزفروک

 ( نیچرو ) هنسیکیاو یرربن یمدداو نولاس

 صوصخایلعو یس هلج كرااوب ۰ رولیکود یر

 كيد یکر اود ینرط ییا نیجرو هلا ودارولوق
 ندلیبقو هک؛راراق ا هدنجما كرلبداو یلتشهد نردو
 . ردراشمرو یمان ( نوناق ) رالوعایسا هرلب داو

 یلخاد زنجرخ هسیا یسیطسو مظما مسق ثكتکاع

 | یلالیم هب رض ندقرش <« 1 3 هضوحرب

 مق نالوا هدنراکتا ENS هداو «هلفلوا

NY 

 ېک یرایلبد هوالقاب یرلفرط مک او قلاف |

 طوطخ لوریمد نالوا دتم هنهرآ طعرح | ۱

 قلایفو نیرد هلو یخد یرلباچ «رار هلغلوا |

 ر

 tk ۱ و ن

 عساو قاطرب زآ یکانبرد « بوکیرپ راوص هنلنسا
 ایرج هدهضوحو . ردبا لصح رلقلفاتو رااوک

 هک« ردیرهن (دلوپموه ) یکویب كا كرابنا ندیا
 « هدهسا 1 ك ینوص هلتبسن هنل وطع كنسارحم

 كرار ضمب « بویموروف نوتبسب هدسومر چه
 . (دلوبموه) هنب تان . رواراب هنسایحاو قد
 كلوکوب ۰ رولوا یبتنم هلوک کیدتبا لیکشن هلیسا
 لوک يا هنرلسا (راو) و ( نوسراق) هدننج
 . (قودقالب ) هدهدنتهج یبیغ لاعث «یکی نیدنلوب
  هبهبعشجاقر و مساو كب هلیسا (یلاو قالدوم) دوخاب

 تیاچچاقرب ایورب یربرههک ؛ روپلو لوکرب مسقنم
 هرزوا تیموص یسیضارا . رودیا لصحم ندنراوص

 نبرد
 راه | «بونلوب هدلاحرب كانتشهد شارآ هل رلق دنح

 نوتلآ زاکلایو ؛ ردوروق كبو یرام ندنانابنو

 هراز یشحووت رانا لوب هدنعم یسیرح یلدعم

 | زآ كب یراوص . ربیلمب هدبا تراسج هنلثوص

 راصا لباق « ندنکیدتبا نایرج هدنجما كرلقدنخ

 .ردزآ كپ یرارب یواح یراهثاوتانانو ناکساو

 كرالوک هلیسیداو دلوبموه روک دم یرب یا دكا
 کیا «بولوا یمسف یلامش برغو لامش یراقدنلوب

 قش هلیرب ندنایر, یعقوب یو كا كنس ہریبک
 | كرك زاب هلا شبق گرکو سباب تب یساوه . رودي
 ۰ بولوا كوب قرف یکهدنسهرآ زودنوک هلبا هک
 لاعت ۰ ردراو قرف كوب یخد هونج ندلامش
 «نکیآ ۸ یسهیطسو هحرد تلهرارلانازیم هدنتهح

 ی.اوه ۰ رات ردق ههجرد ۲۲ هدنتهح بونح

 ءاوراقجحم آ «بولوا دعاسم ربغ هال وصح یارب وطو

 تواو فالو < هرآ رادقمر هلتوق یضارا

 نالوا ترابع ندریغیصو تآ «نویق .یلسهلریدشیت
 9و رب كتکلع «بولوا ز یاد یمهیلها تاناویح
 ندن رت دعم ریمدو ربثاب رادقهر هلبا قول و شموک

 .ردشع|یلدن یسنج یخد كرنو قجمآ . ردنرابم
 . نوبلمزو« یونس یرلن دعم نوا آ و شهوک ناقیج

oزآ كب یرلنامروا . . 

 . ‹نالج « كيك :
 ۲ نداضعا ۰

 رم

 نام E کلش 0 ان



 3 ترابع نداطعا ۰ هلس ال وعءم سلحمرب ب ِ

 3 سوار وف نوتغنیشاو « بولوا ینایعا یه تيه

Eیار ۳ هد نباتا ك_سرو  

(Newark (نالا وم رکید و  

 نالوا كعد « یکی » هجزیاکنا ین قراوب

N ( ) قراون» نوجا رسا و ندنسهک» 

 . هللروس تعجاص هننابیکرت «ور» و

 هنسهدام « یناو ری ثا 9 ] ۱ 0

RT 
 كنيشك چوا ندنسارعش ناربا ژاون

 (ناطلساباب) یسیجشرب «بولوا یا
 تب وش ۰ یدیا ندنرامزالم یضام سابعهاشو لق

 دکل /

 زورها لصو زا داش تسدن فاو

 ادرق درز شدهاوخ نارجه وچ

 لناشا ( دم نیدلاستالم ز یبینکیا -
 :. دكا تیب وش « پولوا

 درادن افو یوب لک نآ هک و کم لد یا

 نکیاو افو دراد

 یلالب رک (فیرش دم ريم) یسیهچوا
 « هدلاح یشیدلوا یردارب كنیالب رک *یبدق  بولوا

 لا هنتمزالم كماش رکا «هلتلحر هناتسدنه

 تافو هدارواو ناعوت هددابآ رک ۱ « قرهلوا

 . ردنا

 درادن اع تبس

 ۰ ردکن وا تب وش

 وت "یافوب .ز ,یبنکی هتنشل مته

 ون "یر دج تنم دوخ هداد رارق

 .ونج تهج تاب رصم طخ و ۰
 هدنفرط ییا كل ؟یداوو هدنسهم ] ۰ 1

 دلش ناوسا "هل مش « بولوا هعساو تکاعرب دت

 دودح «هدلاح یغیدلرآ ند رصم ٌهطخ ندنساذحیسهل

 هرهرن ندتهج وا «بویلوا نیعم هدكي یسهسونج

 (هرابنا)نلک ندشب> «هدهسیا ممم ینیدنازوا ردق
 «قرهنلوا رابتعا ردق هل ینیدشیراق هلن كنب رهن

 .هرآ یسهطق کیاو كلن .روینلو نادوس كلا
 هيو هدننیب لوچ هول هیلحاس رعا رو 8

 ۳۵۳هلبا ۲۷ "و یلامٹ ضرع ۱۷۳۲۰۰ هللا

 .هیعطس ةحاسم «پولوا دتع هدنراهرآ قرش لوط

۰۳1 

 ۱ راسو یسهطخ ( هوم ) ه دن وذج دروک دم لحم

 بو ن

 یا
OKAرصم یسضارا .ردهدن رلهدار یا ۱  

 هرم دک م ا ن او ؟فیرم ۰ الطفم هدنسشهدام

 قوج اهد یرلغاط هک «راوردقوش «بولوا هاشم

 نالوا قیشب راق هلرا هم قاموق .ردکسک و اهدو

 قافاط نانلو یرلعفتم ردق ههرتم ۲۰۰و

 «گرهدیا دادتما هدرلتمسو فات یرلغاط یااقو

 و « هلکا یرفوط هرغ هدنرطسو تهون لس
 ال وط كپ هدناخاد تکاع و یسیداو ترظع سد

 هب یاش ندرلایق هدر جاق رو ؛ روالو یلجایم

 .رصم .رودیالیکشن یراهلالش روم «بوتراص
 ؛ردیسلوا راط كپ كلين *یداو یغد قرفرب ند

 یرلکتا غاط یاایق ندفرط کیا ہدرلرپ ضب یتح
 لیکشت زافوب «بولوا دتم ردق هنیرانک كیوص
 تنم هنی ثابت *یداو ربارب هلینلراط ۰ رردیا
 كپ یماوه اریز ۰ ردیرب رادلوصحم و رومعم اتکی

 -رط راس «ندنفیدلوا كريب ف یراروایو سباب

 كب یراویقو « ردفو جھ یراوص راقآ هدنرلف

 یرلبداو قوج 2 نالوا یهننم هلن قح .ردنیرد

 ورون بوق یک یرلیداو انهدو ریبک یار اتداع
 -رلجما دارا نالوا كريس كب زکاا « بولوا

 [هکشزب ) لحاوس هدرهنا رحم  نافآ لس هدن
 (فتکلام ۱( نالوا یوا ین هارخ ثكنع دق رمش

 «بولوا دتع ردق هنفرط ټل كنکاوس ندنیوت

 قادک اوسو ردقلموفو قلغاط یخد لاس در

 (یابنا) هوب لحاس ۰ ردقوب یسهکسا هقشب
 كوي نانید (رکش لبج) « بولوا دتع یرلغاط

 ون .رینازوا یرغوط هرغ ندقرث یخد غاط رب

 هفلاغوح هراح هایم ,یلبع یس هونج دودح كه

 رلباچ قوج رب ندارغاط شبح هلن «بویالشاب
 ندرصم دیعص یغد هجالوصحم . رالشاب هک
 هللا هعونتم تابوبح هدلن *یداو «بویلوا قرف
 قآ هدرزهغاو یرجا ترف امرخ هرزوا ترفک

 لصاح یعاونا كرهویم صوصخم هناعاوس زیکد

 -رولوا هجوم "یغوچ كراهورم «هدسرویلوا
 كريس کهدنجراخ كل *یداو .ردراو یخدیرلغاب

 تاناوح .ردترابع ندنعاولا هزویمو ایساق | راعثا

 3 ی- ههشحو « كيبک «نالترص «نالف «نالسرآ



 ت و ن

 ندرلنویم شمبو یشوق هود « هفارز « نالیج
 .رویفل و یرینیآ وصو نادکرکو ليف «بولواترابع

 .وصملوس لاو یزکسم یرب ندیکسا كنهن
 (هلوف ود) هلقمد مق ةاو هدنسیرف لحاسكاس یسهر
 یجزو ترم هر و لصا یسیلاها .ردیسهبصق

  نلتید هربارب رلیل هون لصا . ردبکص ندهراسو
 | نانلواقرف ندنرلررب برغم هلیسایراررب قرشو

 .اص یجرویتو رعسا هدایز رلنوب « بولوا ندساج
 قادوط « بولوا سنا یساقفاق «هدرل سیا لج

 . ردنوکزود یرلنورو

 | رلهقاس « بولوا رلهدآ یلسومانو ناقتشیلاچ تب
 | « هقشب ندکدلشیا یغاروط هلیعدراب رابالوطو
 هدیسیابخ 2 «ینالوط لدنتیافک مدع كن راضارا

 ؛رارونل و هدرلشیا راسو كاایحهدخ «كر ها هرصم

 «ندنراکدلیب قمزاب بوعوقوا یبرع یسهلج ناو

 لحاس كلين .رارونلوا حجرت هنیراراس هجرصم
 .اشب دوخاب (اجم) هدنسهرآ رح لحاس هلیسیقرش
 ( شابک ) هدنبرف كلين *یداوو هدیابعو یر
 . راراشابهدنلاح تودب هلراهودو هلکرخو مانغایلئابق

 نیمخن ردق كر زویچوا کیا یعوج گرلبودب و
 ۱ نر هاو

 هرصم ًاعق هاکو الماک هاک یرب ندیکسا هیون
 یخد یرافلاچ هبلغ هرصم كرلبل هو «بولوا مبات

 | هلشبح هدندنع یفویفارغج كراینانوب یکسا .ردشلوا

 السا روهظ .یدیا فورعم هلیمسا ( اسوینا ) ربارب

 «بولوا هدنبهذم هیبوقمی كفلن ابتسرخ رلیل هیون هدم
 تعاطا ضرع ًالص هدنیرونلا یذ بانج تفالخ

E 
 ۲ ٤ تب هس وقاربس هد هیلعس ( 010 )

 ی هدنسس رغ بوذح وا فوت

 . یدیشمروط | ۱۲۰۰۰ «بولوا هبصق رب هدنیصنم مت نالوا

e یی 
 .ردراو یناجارخا

 لاعشهرتمولیک ۱۷ ۵ تیهردنول ۱ ماهفنیو

 .اها ۲۱۳۸۷۷ < بولوا رهش 1 كوس ی زکص

 « هررابتخا «یناکم ددعتم «یلوشفلا راد « یدل
 .هزیعلاراد یربآ یرآ صوصخم هراروکو هرلهث

(Nottingham (هدمرتلکنا  | 

 *اسو فرتو مورو مع یخد ندتفاب ؛هرئاسو دورعو |
 | كايا هدنراشی لحاس كره ( تار )و هدنسی رغ

 ارج رتسا كب او هايس لدن «نوچغیدلوا رهظم |

8 

 0 لمکم ییآ «یسهاخ هتسخ دوس «یرا |

 2 دا

۳3 

 دصر «یراهناخ هوم هراس نونفو یعیبط خرا |
 ددعتم «یسهاضت؟یواح یدلح ۰۰۰۰ «یسهاخ
 هفرط ره «یرهقراف عونتم «یرلاسیلک عنصم
 ۰ ردراو ینراجت كاشیاو یرالوب ریمد ردبا بشن

 لاعشو "ال وش قلا ی 2 ناب وق ماهننينوف -

 هرتسهل وج «ییرد ًابرغ «قرو ندنتهج قرف
 هلن رلتلایا نلوقنبل ید ندنتهح لاش قرثو اقر

 عبم ۰ ین هییطس ةحاسم « بولوا دودحم |

 یبضارا .ردیشک ۳۲۹۱ ۸۱۰ یبیلاهاو هرتمولیک | يک یرلحالف كرصم رنو

 «هدهسیا لکد تبنم كب «بولوا یتاموقو هجوروق
 هنانرواو راچ او « شفلشیا یرلفرط شثکا هنب
 .ردقوچ یلدعم روک .ردشفلوا لیوح

 ٩ بولوا ندنیلسرم های (۱)18
 ندمدآ ترضح تلحر «هروک هتباور ۱

 هدنشاب یلاو ؛ شلک هاند هرکص هنس ۲

 شلاطهکرشو رفک «بولوا لئان هیحوو ثعب نکیا
 تباجا «هدهسیا شعا توعد هناعا یموق نالوا

 ینلایعو لها یسهنسیجزویشب كنب رم «ندن راک
 هنلامصا هنیفسرب «هرزوا قل آ قفچ ررب ندناناویحو
 قایج همارغ وط "ائاذو ؟شلوا رومأم هنلافرط نم

 -وزو «اشنا یبیکو «ندننیدلوا لوغشم هلیتهنص
 كرانویو ینلغوا جوا مان ماحو تفای «ماس هلیسهج
 هجنریکهنجا «قرهلآ ناوبح تفچ ررو ینرلهجوز

 ژرومناب یلتدش ايدام هک قرتو نوک قرف
 نوک یللا زوبو ؛شعروا راوص ینزوب رب «؛بوغای

 قرغ تاقولخم نوتب «بولاق هدنتلآ وص یزو رب |
 هک خروکی راهب كرلغاط «هرکص ندقدلوا كالهو
 ۱ هروک هاروو «یدوح حو ةنبفسو ؛ شمال- شاب

 هنسهب یغناط ( تارارآ هلرکی د مانو ) یرغاآ

Eكحون ترضحو نده رشب  

 «برع ندماس « بالشاب هکمهرون ندنلغوا چوا
 1 e هیماس ما راسو یناربعو طب «نایرس

 هنسام ددي تو ون ترضح ماح .ردشعا رون ما

 ٩۰۰ حول ترضح .ردندنایاور *هلج یغیدلوا یل دبو
 .شماشاب هنس



۳ 2 

 رب هدنامز رب کسا كرا درک هک ر دم
 دمر, زکااب «هلیسلوا راچود هىو نافوط "

 شكا یلوا شائروق ندقرغ كاسا لاص

 - اسا هیشحو مارقا تح و هدنناداقتعا ما و ماوقا "

 ندنتلیضف باب را مرصع .رددوحوم یخد هدنرط
 یناونع « ناف وط *هثسم » یرلت رغ- یدنفا یدشو

 و «هروک هه آ رق تایآا «تاافوط هدهلاسر

 موق زکااب «بولوا دناع هرشب عون و ضرا *

 یفیدلوا رص" هننرلبداو هلحدو تارف یم هحوف

 ك (مء) حو ترض كرشب عو . ردشعا نام

 كارول هدنقح یلوا لساستم ندان یلغوا چوا

 .رویغاقفاوت هنأرو رکف كنسالع ردبلا ملم یهسقن

 وا ماح دورعو رلیناءنکو رلبطبق هلرایګز هکاوچ

 دع ندندالوا تفاب رل ورو رمت هلراکرتو ندندال

 ندقیعرب هقشب نوتیسپ رليز هکوبلاح ؛روینلوا
 ؛ردند هيماس ما یوق دورع و رایناعنک «هدلاح یراق دلوا
 هدصوصخ وب . زامهلوا ندلسن رب راکرت هلرامعم و"

 -و روت «جریا تنودیرف یرشب عون كتشدرز
 ءرشبلا مع یا دع دلوتم ندندالوا جوا مان 1

 ما جدا هروک هداقتعا و «بولوا قناوم اهد

 ما ید مس « تی هبارو ما روت « كنهسابرآ

 .رولوا یدج كټەيماس
 کا یآ هجو رب ندهناماس مک ۰

 : ردا كشك ی

 لیعامسا ن دجا نا رەنا نب ریما ) ییجترب

 یرادمکح یجندرد تیهروکذ م *هلالس ( یناماص |
 « قرهلوا فلخ هن رد هدنخرات ۲۲۱ « بولوا

 یک و شفا EE را ءاروام و ناشار

 هنس ۱۲ «بودیا هعزانم تدم لوط هلا مهار"

 ؛ شا تافو هد ۳ دار ندکدروس تموگج

 هرکص ندنوا و ؛ شاوا یناخ فلا لغوا و

 .ردشهروس م 1 یخد روصنم یلغوا رکید
 روصنمن — مسالاو ریما ) ییعکیا —

 كەر وکذمكولمو یورو كن نی رب ( یتاماس حو ۴

 ؛شلوافلخ هن ردن هدنخشرات ۲٠۰ «بولوا یسیجتدب |

 نک 0 دارو نایصعهدناسارخ دنمزو

 « هكا الیتسا یهروک ذم ًهطخ دو یلغواو

 تموکح هنس۲۲ و ؛ شلازآ قلودو توقو یا
 ییغوا « بودیا تافو هد ۷ «هرکص ندکد روس

 را و نت 10

 هدکالاد يلغوا رکیدو ملا ییاخ روصنم

 هنیک:کبسلا یراکم«بولو ماتخنایاماس تاود
 . ردشمخ

 -ارمش لناثت یرعه نرف یعوا ۰
 1 بول وا ناددس یو

 یرلت رذفح ناخ نایلس ناطلس یراق ناعقنج

 همدازمش « بول واهدنتباتک كدت ناطاست ندن رهدازمش

 ۰ قافلا هواه ناود باتک هدنلاحم را هملاراشم

 «هدلاح یت دلوا هدننرعم نواه باکر هدنرهس ناوو

 . ردنل ههتشز

 : ردکنوا توش . ردش اتافو

 اقص هنادنر سلج بولک یبرک لد فاص

 افص هناناج بلروک ردیق ۲ نیوص یزغا

 (مالسلاهیلع ) مدآ ترضح هدیدنرس ۱ 0
 یفیدلوا یمسا كغاط نالوا یطبیم ن

 . ردروطسم در اا مالسا نويفارەج

 قیشیراق هل ربط | سا ڭعدق نارا ۰

 ندن رو ادمکع یزلنامز یا نالوا | 2 و

 - روالوا دع یار ا كاب داد شیب «بولوا

 < بولوا یلفوا ك( نودیرف نب ربا نب رهچونم )
 میخ )هک یدبو ؛ شلوا فاخ هز ردي

 پایسارفا یرادمکح نارو « هرکصندکدروس
 لبخر «قرهنلاوا طبضکا نوتبو «لتق ندنفرط

 داوشکو نراف ترانو ؛شااق قم هنارو نارا تفو

 «بولتروق زدنراساوب رلمناریا هلیتریغ رلنامرمق مان
 ادعا سالجا تف کک دم یساشرکو باز

 هنسهلالس ناینایک تموکح تبون هرکصقدرلن وب و
 و

Nord ( ۱ ) فن هسنارف .« لاعش » ىە 

 قرش لامش « بولوا یلایا یاعش دكا
 « هموسو هنسا 2 « هل دو دح هقیعلب ندنتهح

 هلبزکد لام ید "الاعش «هلرللیا هلقوداپ برف
 عمب م ۱ یبهییتس هحاسم . رددودخ

 یسنارا ۰ رالدشک ۱ ۷۲۰ ۳۱ یسیلاهاوهرتمولک

 لافس ربس « بولوا قوچ ی.هراج هایمو زود
 یراجومیانصو یءارز ۰ ردراو لودج ۲۰نوجا
 راعحاراسو ص صلب رن ۸ ریمدو روک .ردیرلپا ك

 . ردیلترئک هدیسهیلها تاناویح ۰ ردقوجیسهرتاو

 ۷ تلایا « بولوا یرهش ( هلیل) یزکم
 .ردیواح یهراد ۱۱۲ هللا هیحا ۱۱۰و مقنم

 4 سو



 در و ن

 ۲۱۳ كسراب هدهسنارف ( ۱۱۵۲۰۲۵ )
 هرآ ولو هدنسدقرش بوذج هرتم | رون

 سم كنتلايا هرو هدنساقنلم كد رارپن هرو هلا

 هبدادعا ؛«یسیلاها ۲۰ ٩۳۰ «بولوا هبصقرب یزک

 خیرات «یسهزوم «یمیانصبت کم ۰ نیلماراد «یت کم

 یواح یدلح ۰ «,یمهاخ هوع یعیبط

 تارز «یسهناذنکود «یسهیلک تعج « یسهناعتک

 هینبایخو یراهقيرباف هرئاسو یفاص «یرهنیک ام
 یرلنافوس قجآ . ردراو یسەقبتە رالآ راسو
 .ردشوخان یسهرظنمو ماظتنمریغ

 هروک هنعدق خرا واني دناقسا ( و

 « بولوا یوم كنتلود جورو
 (جورو ) هلتتسا هنع»ا كوب هروکذم تکاع

 .ردشغل وا هی

 كني کا اا ندنسارمش سرف ۰
 : ردبصاخم رو

 ناتس دنه( قلا ءالع ن ا بطق ) یسجر

 هدنخشرا ۸۸ .رد ل هلاکتب « بولوا ندنګاشم

 کت راز هدنب رق دابآ دش ص یسهر «بودیا تافو

 جسکیوا تبوش .رده

 ییس . دیپس یسب مدرک
 ےک  هیس نیا دشن ابا

 .وا یهواس (هتلا رو یفاق) ییعکیا -
 تیوش .یدا یسهداز ردار كناسع یذاق «بول

 :ردکنوا

 هل دق رخآ نم یوس مات رايب
 نمزا رثا ییانو یيآ هک شیپ ناز

 مکحو یلنالیک ( نبدلارو دم )یسیعچوا -
 « ل ھد ه-یسکیا « بولوا یردارب كرفلا وبا

 :ردکن وا تبیوش .یدرلشعا تلحر

 اهکناکس تدم

 ون یاهیانشا دای تفر مریم رک

aaaالت  E (A A 
 هدنسهبصق ( ناورهج ) ندنتافاضم دانا دارم هد

 هننادیرم ةقلح تناحرلادبع یولوم «بودبا تأشن
 .ادم هنسهبرت كنندشم هدونهکاو ؛شاوا لخاد

 رو » هنفیلآت لناونع « قلاةلک»و «بودیا تمو

 - ۱۲۰۰ و ؛ شم زاب حرش ر هلساونع « قلطم

 :ردکن وا تب وش .ردشغا تافو هدنرلخر

 دادتما نادنچ تقای

SG 

 .ردراو ینیرث |

 ۷ «هرکص ندکدروس تموکح هلتورو تلادع ۱

۶ KY ۹۳ ۲۳ 

 ۱ ر و ن
 ۲۳ ۲ دن وزرا ار لو هک ین نیکسم
 دنکوخ ون روج هتسکش رطاخ اب

 نادنس هبصق یر ( لارو ربم) ی ریهشب ت

 3 .ردشمهاشاب هدننامز یفام ا داد «بولوا

 :ردکن وا تب وش

 تسم راکت نآ تسدب تشاد بیقر تسد

 تسد داد هرک ایم تشذک نج ناددخ

 ءوا یناهفصا ( هاشیلع رون) ىيجتاا -
 «هدلاح یغیدلوا ندننادب م یکد موصعم هاش «بول

 هداشرا « كرهدک هزاربش هدننامز دنز ناخ مرک

 «ندنکیدتنا کت هدایز تب یفادب مو ؛ شمالشاب

 «هلکعا راجا هتکاع كرت ییسیدنک یکاحتناروا

 تیب وش .یدیا شلک برع قارع ریارب هلینادبم
 ردکن وا

 IT اهم ےک مدع یا وا تتار
 تاد کیا ندنسابدا ناتسدنه ) .

 _ت یرب « بولوا ۳ ارو

 یلاراخ یدادجا لصانع ( قرشم یقتملادم حشنب
 تافوهد۱۰۷۳و «شماشاب هدیلهد «هدلاح ین. دلوا

 مو یتیلأترب هلناونع « خیراوتلاةدیز » .ردشعا

 ۱ .ردراو یرلحرش هلسمو یراخ

 «بولواییضاق یییرب ( منم -- ) یرکید-
 ریسفترپ موظنمو یسهیسرافو هبرع دیاصف قوچكب

 . یدنا تاخر هدنرلخراا ۰

 هر زح و لصوم

 تموکح هدنرراوج ۱ نالسرا ن دلار
 ۰ «بولوایرا ی كلود ناکانا نروس

 داع ن دودوم نیدلا طق نب دوعسم ندلازع)
  قیدلازع یردب هد ۰۸۹ .ردیلغوا كن (ک:ز ندلا

 . نالوا شک واع زو هلزازت «بولوا فاخ هدوعسم

 یعاسمفرص ههوقنو دید ینتاودو رف یدادجا
 یرانانلوب کاح هدفرطر, یریره ندنسابرتا «هلب
 لاک هنس ۱۸ و ؛ شا روم هنعاط یسیدنک

 نالوا یناخو یلغوا --۰ رد شما تافو هدنخرات
 عوار یم« هلم-اوب یغد كنا دوعسم یدلازع

 ۱ «هدلاح ینبدلوا یص «هدننافو بردن «بولوا

 روما رب دمو ناتو «هدهسیاشغآ وا نالعایینطاس

 .یدشعا طبض قموکح ژاوا ندلاردب نالوا



 دهش نادلا رو و ۱
 « دوم ندلا رو » ]

 . هلزوت تعجاص هن هدا

 .حالص( -- - لضفالاكللا ) ۱ ۲ 1

 ندندالوا كني وا ندا لع ندلارو

 ىشەد هدننامز یردیو ؛ شوم ەدە «بولوا
 هدشافو كنرلا حالص ؛بولوا یک اح رو 2

 تخم هدر دم ناغع ندلا داع نره كلم یردارپ

 .فیس لدم كلم یسک ۰ ‹ یک یفیدلوا نيشن

 کا طض ا ماش ید رکب وا ندلا

 .یدیا شلاق هدةیچآ هجرت بحاص

 ا ae | ردا ۶

 [. هلروم تعجحا ص هنس هدام

 ره« تالاب
 كروهشم ی

 ندلاسءثندنرارا رریکح > یلهد یو «بولوا یوم

 +۲۸ هنمان دوم كاللاماظن ندنساصا هععل
 .ردشم زا

 e حیا -اقلاوا لداعلا كلل! )

 هوس ۷ کک هدنرلتهج هررزجو لصوم ( رقنسقانب
 :d کو نیدلادامع نالوا یسّوم كتلو د ناکباتا

 ؛ شلکهاند هدنګرات ه١ «بولوا یلغوا ید

 یردار كوم ءهلہتافو عوقد كنب ردب هد ۱

 «هننرزوایسولج هنت لصوم كنبزاف نیدلافیس
 هداروا « كار هدیا طط ندشرا یی یلح یسیدن 1

 «سج.اج كرهدکو ؛شلوا تموکح ناشد دنسه
 لاواز ادا «هلبا طط قشمدو كيامب

 هام اع هد ندفر طراو ندرلمور ندف رطرب «كرهدیا
 لها 2 طارسم ES e بوث

 قاحاو ت یا یدالب واو ا هر
 لدامو e روسح هدهحرد تیام ۰ یدیش#

 oR «بولوا ریکلاع یرپشوتص «هفلوا
 ۔ادتقاو تلادع یخد ی E لها نالوا

 مسج هدرالح Ey ہد «مدکیلعب ؛ه دا

 تاربه راسو هفرش عماوج ءراعيدمل اراد را

FT =تست ۹  E aE۳  

 رو 2

 از ېک دلی سمن هیطع یاتواو « سیسأت
 هتسخ رب ل یکم هلیم ات « رک ناتسراع » هدةشمد
 ىسابطا رومعم كا كن رهع ۰ یدیشم ردیاب هناح
 را حالص ۰ ا تمدخ هدناتسراع #

 یهدرصم “غ نکیاندنساما فجر بحاص هوکریش
 امملاراشم «هنرزوا یدادقتسا كە. مطاف دلولم
 هدد ییا هللا ه هبدادما رکاسع ندنف رط هچرتیاص

 تلود «بولاق هداروا تیانو ؛شفلوامازعا هرصم
 نیدلا حالص لصاما . یدرلشعا لیکشت ینهسولا
 كزتندم و لدع یکم دوم ندلارو یخد هبیلوا

 لاک هنس زکس یمرکی یی هلقاب هلبرظن یدرک اش
 1٩ «هرکص ندتموکح یارجا هلتیقفومو تلادع
 نانل و هدنشاب ۱۱ «بو دیا تافو ندقانخ هدنخرات

 شمار فلخ لییعاعسا ن دلاداع اص كلم یلغوا

 راس « بولاق هدنلا كنون باح زكلاب «هدهسيا
 ۔یومو؛ شک هنیلا تانیوما نیدلاحالص ماش كلام
  «پوک هنیلا كرل وا یغد باح هدننفو كهلا
  ردشم هم هدیا ماود تود یغردروف تان هچ ر بحاص

 كذا ناخ ماس ناطلس ناک غنج
 داس ناطاس « بولوا ندنرلن داق ۱ و رو

 هدننامز هبلاراشم هاشداپ هک «ردیسهدلاو كءاات ناح
 رابتعاو ذرفنو راهتشا بسك هلةل (ایلع دهم) لوا كا
 هلک غ د ( ناطلس هدلاو قبتع) هدرادکسا .ردشعا

 .ردیس هیناب كفرث مماج فورعم
(Northampton (| ۰ « ۱هرتلکزا . 

 دنا و مر ران و ۱ لو
 یزکم تلاا هدنساب یف لامش ا

 یکم ددمتم , «یساها ا « بولوا رهش

 دلو و ینراجت راخذ و تاناویح «یرلهناخ هتسخو
 .ردراو یزاهقر اف هراسو هردنوق هلب را هنا غاب د

 هرتمولکم بم ۲۵:۵ تالا نوتیمانرو -
 .ردراو ییلاها ۲۷۲ ۵ «بولوا هدنتعسو

 یغارب وط وترابع ندرهووا هلرل هم لزوک یبیضارا

 یسهرشم راعثا هب رار اجو نامروا ؛بولوا تبنم كم
 یرلن دعم ریمد .ردل دتعم یساوه . ردقوج ید
 ۴۵5 « بولوا مسقنم هباضق ۲۰ تلایا .ردقوچ

 .ردبواح یبهیحان
 تس وجاسم تي هعمٿتح كلام ہدہل امش یاس مآ -

 یغدهدنونج هرتمولیک ۱۲ ۰ تیوتسولو هدنن روه



 د و ن

 ؛بولوا هبصقر هلیساوب

 «یرلبتکم رب صوصخم

 .ردراو یناریخ هل رلهق اف قوجرو یس هنا“
Northnmberlaud  ( 

 یاعث ا تب هرتاک:ا س

 یلامش رع و رب ةا هجوقسا ااش ؛بولوا یت ااا

 یلتلابادنالریموک ید ابر ف «ماهرود اب ونج «هلبا

 ملص ٩۲۲۱ یسهیع طس ٌهعاسم ۰ رددودحم هلبا

 .ردنوکسمهلبا یلاها ۵۰ «بولوا هرتهولک

 « هدهسیا قوئوص

 هرازق «یسلاها ۱۳" ۸۰

odیواح یداج ۱1۸  

BPEها  

 ی.اوهو لهطراط یسضارا

 ۰ ردعورزم هدنروص لمکمو تیام یغاریوط

 ریهدو نوشروق «روک .ردقوج یبهیاها تیام

 یرهش (هلتساقوبن ) یزکص ۰ ردیانرثک یرلندعم
 هردهدرهشو یرلهق راف رکا كتلابا «بولوا

 وا ندنارعاش هاشم ِ ۰

 كولم ب ۱ مکی ناهجرو

 داقتعا رزوو یسهجوز كریکزاهج ندنس هناکروک

 یغیدلوازتاح هدننامز یحوز .یدیا یزق تییهلودلا

 قوج رب «بودا فرص هرخ یرادتفاو ذوفن

 هرکصندننافو رک: اهج . ردشٌمارب تارموتاربخ

 للتیک « بودیا هظفاحم یرابتعاو ذوف یخد

 هد ۱۰۰۵ و ؛شعا تماقا هدروهال هلناص,صخم

 ر ناعنطمو لم۰ ك

 یسهسزاف رامشا . ردععل وا نفد ههصوصخ ةیرت

 :ردندهلجوا تیوش «بولوا لزوکو نبتم

 كي «بودبا تافو هدنشاب ۳

 شیوخ ناب شتآ مدزو مدربوت مان
 شیوخ نابز تسد ز عمش وچ مشت[ رد

 <A وسا ( 006

 وتساو ا 3 | غنیوکدروت
 قرلوا هدنسب رغ بونح هرتمولک ۱۵۰ كلوهق

 ۲۷ ۲۰۰ «بولوا رهشرب هدنلحاس یزکد قیطلاب

 صوصخم هنلامعا اغ س «یراهاخ ریمد « ییلاها

 تاحوسنم كون «یرهناغغابد «یرلضوحو هاکتسد

 .ردراو یرلوص ندعمو یرهقراف هرئاسو
 لاعث كجوروت ( 0۲0۱200 )
 als «بولوا هطخرب هدنتهح

 جوسا هلا لحاسو هدنسهرآ یاعش شرع ۲ هلا

 . رولوا دتم هدننیب یلرص رلغاط ناربآ یندودح

 ءاهاو هرتمولیک عب رص ۲۷ ٩٩۵ یسهیعطس ةحاسم

 دی ال درون

۰2.۸ 

 .دعم شموکو رقاب .رولوا یخد فالوو رادواچ |

 در و ن

 لیتریک كب یلحاس . ردیشک ۰

 هدنرپتراقیرلایقو نورب زسباسح «بولوا یلیتنقیج
 یی اسم فا هلج هک «ردراو یراهطآ قوجرب

 .رولوا غلاب هبهرتمولرک مبسم ۱۳۷ یعوب كانبرا
 رولوا دتع هونج ندلاع «بولوا قاغاط ییضارا
 ۰.۰ ییطسو عافترا . .ردراو یرلغاط هرص جاقر

 ریل کوب یک لق ؛تولوا هدنسهزآ هرتم ۰ هلبا

 ر وه هدنلحاوس .ردراو هد یرا هم" و 7

 «رد4 قرار خرد یطسو «بولوالدتعم "ةبسن
 نیزاب ۰ ردقوئلوص كب نیشیق هسیا یرلفرط چا
 «بوقیجردق ههحرد ۵ هرارلانازبم هدنرلب داو

 . ریایتروا هلرا راچ لزوک ی هتروا

 یدل

 «هیرآ رادقم رب

 یشیمت رادم كنسیلاها لصا نکل ۰ ردراو یران

 اضف رب یتطم هنناابا ( وسمورت )اظ رادا .ردقلریقل اب

 .ردیقنم هیهیحان ٤ «بودا لیکشت

 .اس ریهاشم هقراعاد ۲ ۰

 a ۰ ۳ ۱ لدرو

 . ردشغا تافو هد ٣٤۱۷و ؛شمځوط هدداتسف

 همانتحایس رب لصفم «بودیا تحایس هبهولو رصم

 هدنقح یس هقبتع راثآ كنعدق رهش هبط كرصم هللا
 .ردشقار باتکرب

۱ 
(Nordhausen)هدههسورب  

 (تروفرآ ) كنالايا هسقاص (نزواهدرون

 هدنسس رغلاعش هرتمولک AA كتروفراو هدنفاعس

 یبلاما ۷۷ «بولوا رمش رب یزکص اضف

 / یرلهقریافهرئاسو نون وا «ه رب تا کم «ولربساو

 هردراو
 ۳ | سر كاد کا ندنسارعش یناقع

 - وا یلکوکرک (یدنفا  قازرلادبع) ییجترب
 هتدامسرد .ردفورعم هک د ( میدق سرون ) «بول

 .ندقدلوا لخاد هنفنص هرود *یلاوم .هلدورو
 ههسور هد ۱۱۷۵۰ هلیتمم قازاردنابز _«هرکص

 قاویدبرم .ردشا تافو هداروا «قرهناوا ین

 .ردراو یسادا صوصخ هندنکو
 تناشاب اطر ىلع یبیلاو دادغب ىيا

 ارد هرکص ندننافو كنسیدنفا «بولوا ندنساتتع

 ۵ هطوا تارب رح هیحراخ تدمر «هلدورو هتداعس



۹۲۰ ۲ 1 3 ES ۳ 

 نا 3 3
 یرامشا رثکا .یدیشا تدوع هدادغب «ما لا دعب
 ردیسراف

 تالاا فی مرتلک: | شر ۰

 اقرش « بولوا ا رف ۱ قلوفرو
 وقنیلو یزفروک جاو ارض «هلبا لام رحب هلامثو
 .رددودحم هلمتاا | قاوفوس ES «هلبتلابا نل 3

 «بولوا هرتمولیک منم ۷ OS ةحاسم

 قوئوص كب ۍساوه .ردراو ینیااها ۷9۰ ٤

 قوچیرارب قالوص «بولوا تبتم زآ یبضاراو
 .اوبحو یرلاعرم .ردیرلیا كی یعارز «ریارب هلئلوا
 ب یه رح تراجنو یمیانص .ردقوچ یسهیلها تا

 رد رهش ( چورو ) یزکسص - ردیرلیآ

Oتل هعمتم كلام (  

 يرو هدنتب ۱ قلوفرو
 قزهلوا هدنسیب ون قرش هرتموانک ٤ 4 (دن

 هدنفیع لحاس نره تبازلاو هدنعاخ ( سما ) ق
 ۔اص «یسااها ۲۱۹٦۰ « بولوا اس رب

 هلبرلبتکم ددعتم «یسایمداقآ «یناول شینکو مالف "
 رب كوب صوصخم هرانوسام « یهبریخ ها ۱
 .ردراو یسهبرحم تراجت كاشیاو یدیعم "

 هدرببک طبع رم(

 SE ا یب | قاوغرون ١
 1106. هللا ینونج ضو د 3

 ةحاسم «بولوا هرزج رب مفاو دفرت لو
 نادومف روهشم .ردهرتمولبک عبرص ۳ یس هیس
 نوکسم ريغ ادتبا «قرهنلوا فشک ندنفرط قوق
 ؛شغاذاخنا نم هرلیناج ضمبرازلک:ا هدمب «نکیآ
 تعارز « كرهشارب یغد رارجاه» مقاط رب هرکصو

 .ردراشمالشاب هکمنک هلتاناویحو
Normands, Northmans 18 ۳ ) 

 مساوب نالوا كد « یرلمدآ لامث »| نامرو

 هرتلک:ا«هدایز كاو هی یاپوروا هداطسونورق -
 «جوسا یی ) وانبدناقسا نالوا طلس« هب سنا

 رلن ون .یدریاب ریو هنبرلن اصروق 9 و
 .ازح هباترب كوب هدیدالیم نرق یجزکس

 لامش كیهسنارف 4 ندننافو ا یر
 .الیم نرق یجنزوقط « هرکص ندکدتنا ایی ۳

 9 « هلبا موج هلئوق كوب عاقجالاب هدید

 یراسیرو ؛شمشلرب ‹«كرهدبا لیکشت رتموکح

 رد و ن 4

 هدسنازف .:یدراشلآ یرلناونع هقودو توف

 .رو موللا کوبب كا كرلتموكح یراکدتبا لیکشت
 نانلو هدنلحاس هشنامو ندا هظفاحم یتمان هبدنام

 نید هدیدالیم نرق یوا هداروا . یدبا رپ

 یغد ینرناسل و ؛شعا لوبق یخد یییوسیع
 .الزسنارف «طالتخالاب هلرازسنارف ۰ بوریدشیکد
 قلیدنفراص هیر ههتوا هلئافس نکآ .یدرلشمش

 هدیدالبم نرق یجنرب نوا و ندک۶ا

 شم هدناحاس قاردا هللا نیتاجسو یبهرتلکزا

 سیسأت رلتموکح یریآ یر «كرهدیا طبض یرارب
 قوج رب ندهجزسنارف هناسل زماک:ا . یدرلشغا

 یرافدنلوکاح هیهرلک:ا كرلنامروت یلوخد كرلهلك

 هرفرط راسو هبات مآ .ردشلوا عقاو هدمز
 ۰ فشک رار قو ۸ گر هديا تحایس ید

 نوزوا رلنامرو . یدرلشعا لیست ررعممو

 هدهرحم رافسا « روسج هاناو «تسردنت «ییو

 رلمدآ زستجمو رک امغب قجنآو رهامو یرج
 .یدیا

 هسنارف (ه 9 ۰

 1 4 1 ۱ هبدامرون

 «بولواهطخر كور هدنلحاس هشنامو هدنته> ین رغ

 اقرش «هلبزکد هشنام “ل اش

 ا ف «هنمو هناللروا ۳ «هطخ ناسد « یسهطآ

 ةحاسم . یدبا دودحم هل را طخ هیاتر یخد

 ییدعش «بولوا هرتم ولیک عب ص ۲۰ ۰۰ یس 4

 هنروا «وداولاق « هروا «هنیس یغاشآ :هدنايسقن

 (یور) یزکص .ردمصقنم هتلایا ۵ هلبرلعماهشنامو

 « بولوا تبنم هیقدلوا ییضارا . یدبا یرهش

 یسهیلها تاناوبح راسو ریغیصو نویقو یرلامم
 .ردروهشمیرلتآ سنجر صوصخ هنیدنکو قوچ
 كب هدهرتاکنا كرکو هدسراپ كرک یغایو رینیب

 ندنو «بولوا قوج كب یرلالا غاط .ردلوبقم

 هلتیلک ندبارش عونر یراکدتبا ریبن ( هردیس )
 ۔وا رلمدآ یذو ناقشیلاچ ربل هبدنامرون ۰ راراپاب
 تعانق هلکارجکو هلااویحو تعارز کا پول

 رهشراف قوچ رب هدشور هدایز دكا «نیزکغا
 ف ۰ ردرلشقلیرلب | یمیانصو ا نما ید

 9 ثیهساارف ترورضو رقف هدنکام و اذه

 ۰ ردهدیلدت یخد یسوفن «بولوا هدایز ندنرلفرط
۲۸۹ 

 هسنارفا» و هدراقس ا



۱۰ (9 

E ۰ ۰كل هر واب  | 

 ملال هیوقارف شاو ) ٠
 اضق هدنسیقرش لامش هرتهوایک ۰ ك/ خا1 ) ۲

 «یسیا اه" ۱۱۶ ۸٩۰ «بولوا رمنر كوب ی زکر
 .وم ؛ ی رهاطنک «یسهع تایعج « یتاکم ددهتم

 راط «ییارس رب یکسا «یرلجرب «یسورابت «یبهز
 یره رافع وذتم و ددهتم «یرلفاتوس یقشالوط و

 | نویوا «تعاس .دغاک . ردراو ینراجت كال راو
 | هدر وب لوا كلا یراق راف كنغنو یرلدفاک

 ردشا:اب

 یا منم تنایوروآ (۱0۲۲6۵۶) )
 هبش وا دناة سا 4 و هدنلایت ۱ حدود

 ترابع ندنسىل امش بیو یبیع مت ےس هرب زج

 هروک ذم *هربزج هبش «بواوا تکام رب 3

 | تلودرب هدکلرپ هلا جوسا نالوا ترابعندنسیقاب

 :رودیا لیکشت هدعم
 كج ,رو 5 - یهخاسمو دودح ‹ یبق رم

 كود رب هد

 ر
o¥ °0۹ها ی و لامش ضع  AONE 

 هلاعشو قرش .رولوا دت هدنراهرآ قرش لواط

 > هیش رز

 | نالوا شو ناهو راط یدادتما ردقو یرضوط

 | روم لصا هسقو ۰ بولوا یالوط ندنمسق

 2. نعد ناو لارو نالوا نوکتعو

 قجنآ ردق هقرش لوط ۱۱۴ هلا یلامش ضرع
 ابیط « هبا یلاعش دیم رح الاعش .رو اوا ددم
 ابونج«هلبا یلاعش رحم یم اکولو ی۔الطآ طع رحم

 قرشو اقرش «هلزانو یو زیکد ( قار رک اقسا)
 هیسورو هدنالنفو هلحوسا ید ندنتمح یون
 هرتمولک ۲۵۰ یدودح یهدهرت .رددودحم هلبا

 یکااءرتمولک ۱۰۱۷۰ تو «بولوا هدغلن وزوا

 .ودح هسورو هدنالنف يا هرتمولیک ۸۷ ۰و جوا

 ۳۲۲۳۰ یسهیعطس حام .ردنراص ندئر

 | هلا لاها ۱۹۸۸ ۲۷ «  بولوا هرتهولیک عبرم

r TEیک ٩ هما هرتمولیک مب م  

 رود

 روناوا نظ شلرآ هرم غاطرب نوزوا ندج |

 | هجیربآ «قرالرآ ندجوسا هلزنررک
o f 7 - 

 | ۶" ۷۱۱۰ .رویلآ یتروص هر

 ر ۷۰ افت 4 كف

 KF ر و ل 3

 . قوی رب = . یراباو لابج «یسیعیبط لاح
 سم جورو تو هندودح جوسا .ندرم لحا

 یک یی واط .و-او ترابع نده امر ریاسکوب یک

 ندرپ ندرګ لحاس ؛بویلو هلو هکوبلاح .یدب
 هفرش یقرهالشاب ندرلنوم یلاف رلسکو هر

 هرتم ٩۰۰ لا ۰ یدیطسو عافترا یضرط

 «ردنرابع ندهلایر یلاض رام كب یانلو هدنرهرآ

 ۳۰۰۰ هدنروص رب مظتنمریغ هدنسیر هدنسهواهک

 یرلغاط اکو ردو هننرعافترا هر ۲۳۰۰و

 كج هديا لیکشت هلساع یلابج و ۰ هدهسیا راو
 یرلغاط كکو دلا .رداکد هدهرص رب هدنروص

 هدنتهح بونح نالوا لحم نکا تاتکلم

 ۰ ردیلابج ( دلیفهکن ال ) با ( دلیفهروود ) عقاو
 ۰ هدنفرطلاع لروک ذم مق یسیجرب كفاط ییاو

 نالوا یراکسکوت كا « بودیا لکن هراد 5

 .ردرا ةلرا هرتم ۲۵۹۱۰ كنغااط ك ) |
 ردراو یعافرا هرتم ۰ ط ( لو ( ۱ ی شاشآ تیالوا راط یفرط لامش یی ینیراووب

 ءهلغمل ا تروص ر لک لا یفس در هیاذینک هک دیک

 -ونج یاممو ؛رویدیا زارا یناکش یسهسیک هرایرپ

 هدنونو «سعا «هنادنور « هتان هدنفارطا تو |
 یرلع افترا رس هلج هک «روینلو یراغاط هننوس

 هسیا ( دلیفهکن ال ) ۰ ردزواجت* یبهرتم ۰
 یطخ هایم میسقن رو هلسلسر قر طرا ندهموکوت
 دم ییفوط هونج هدنروص كجهدنا لیکشت

 ك( نلوقوب ) نالوا ىلع ككوب كا تیوب .رولوا
 .ردراو یعافترا هرتم ۱۹۶۰۸ |

 هنیدودح جونا هدنترش تنءروک ذم لابج

 ۱ «دویلرادتع هلی ر هلیعا( دنالپوا ) لئام یرفوط
 | گران و «بوقآ هدو یرابنا كوب كا كبورون هک

 ا سمارد) لب( نمولغ) :یرکویب كا |
 ov یسجرب بوق هدنلخاد هضوحرب هدیسیکیا

 . قوچ رو ۰ ندنارج كالءرتمولک ۰ یسک هو |

 لیکشت رالوک قاط رب ءهلبا مج یترلوص كرلیاچ |
 .ود هن کد (قار رک اقسا) 4 0 ندکدتا

 یربن (رالق) هدنسیفرش لامش كرلتوب .رارولیک
 ۱۳۰ هنجورو ۰ هلحورخ ندنلوک (دنوموف )

 رولوالخاد هجوسا .هرکص ندنارج كلهرتمولیک
 ۶ دن« یبونج كنس هضوحیامر اکیا نانلرارکذ

 هک:ال)"هرزوا ناوا بصنم ۰( قاررکاقسا ) هنب

 "وب لا «بوناوت رهن چاق رب غیا ندنرلغاط (دلیف |
 شیط ۰ ردی رارهن (رسین) هلا (نکال) یراک |

 أ

۱ 
۱ 
۱ 



 زن

 رلغاط ندنوح وا هک هرابا نلیکود

 ۔اسو « ندنغیدلوا زآ هفاسم «بولوا و ھا

 (درویف ) ردنا ذوفن ردق هنجا كنکلع ات ندلع 0

 یقیشالوط كبو نوزوا ؛راط ثاطرب رونلوا ریمل

 و یرابها كني وا «ندنغی دنلوب رلیعاخ یلادو

 ندرال سو راب اچ هصق ما طر رولیکود هرلغت>

 و هنر راها ندتهح وا «هیلع هات د)ردنر

 یره لشاب كرلنوب ۰ ردیا اضتقا ىا
 «درویفرک:ادراه «درویفهقو : قز العاب ندبر ج

 «درویفهزیا «درویفهنوس نالوا یآوزوا ندنس

 سد دن ور" ندیآ لکش لوک چاقرب هجا عا ییرجما

 شوفوا «دروف نتااس «درویف ندلوف « درویف

 درویف هسقال «درویف ر کڏ اسرو یهدلاعشلاو درویق

 جوسا«هد هسا قوچ ید یرالوک .رددروفاناتو

 ندنعسو كرات یک او زآ ۳ هب هدنالنیف و

 كنسهلج .ردن رد تب E هن راتهسو و لکشتم

 ولیک میرم ۷۰۰۰ یعوب كنب هیطس ةحاسم
 دار «دنوموف «نتسویم :یرلعوس لا 6

 .ردیرالوک نررواو درویشربت «درویفس

 یلحاوس كجورو --. یریازجو لحاوس
 وک ۲۸۰۰ « هسزاغلوا باح رایتنقجو یک
 یرلیتنقرجو یتریک «هدلاح یفیدلوا تراع ندم

 «هعل واباسح لخاد یخد رلنو «؟«ردقوح ردقوآ

 . رولوا غلاب هبهرتمولک ۲۰ ۰۰۰ یو كنلحاوص

 را یناکش هلتنادرب ل كب ل-اوس 0

 كوس هدنرلیشراق یرلعاخ و نورب والا « هقشپ

 .هطآ و كرک .رویناو ید ریازج قوچرب كیوک
 كرلڪاخ ندیایدن هف رطره دك رکو هدنراهرا ك

 رو دیا لکت رازافوب راط قوچرب زیکد هدنجتا

 ا یقاطرب دارللخ روک ذ م سوصللله

 هلرلغ اط قل ابق یک راود ریاسکو ردق هب هرتم ۰

 ندنرلهب عفتم ردقوا درادسو «قرهلوا طاع

 ضا رلهلالش قوچرب قرهبراچ هرلابق ابو هرندوب
 هداوه ییضبو ؛رویشود هزکد هدنلاح كوب وکر

 لزوكندنساك عنا كسعث ٌهمشا «قرهئلوا بلق هرم

 1 هدیرلثأط رب ۰ راردبا هارا رلحزق سوق

 ا رارباچ انآ درمز هدنتسوم زاب دته
 سو حورو هدنروص یکباره ره دنباله

AE راو 

 نروکه رکر, «بولوا زسلاتما هدنرزوا ضرا *هرک
 .زامتیچ ندننهذ یسهرطاخ «هعقدلوا یر حایس

 غیص او راط یرلزغآ تكنغوجح ندرلنو

 .مشلنرد رارب هلکمناشدنک یرلفر ط چا «بولوا

 یروص كنبرلضعب ندننرثک كرالیس نایکود هنیرلجعا
 «هدهسراکوط نیشیق رلنو « بولوا یلتاط اندام

 یخد رذجودم . زاکوط رلنالوا لزوط یراوص
 هدنرءهرآ كنبراضعب .روناوا سح قوچ هدنرلجا

 «بونلورللودج یعیبط ماطر رونلوا ربع (دبا)
 .رونلوا طالتخا هدنراهرآ هلیسهطساو رلن و

 یسهیتس حاسم عو كدنرلهطآ كجورون
 dll ۰ «بولوا هرتمولیک عبر ۳۱۰۰۰

 نوزوا كي یدادعت كرلهطآ وب . رردنوکسم هلا

 ییرلکرب كا زكا قرهالشاب ندبونج «بولوا
 « ولود « ومراق : زکج هدنا کد

 «ونکو «وک] «ونتفاو « نروف «نربته با

 «یفاط ناارتسد e «هتکسوم «ونود

 وروس «وئرآ «ودناو «وسداونیر «ولاوق «نینس
 . هراسو

  هیطس هحاسم كحور و -- . یماوهو ماقا

 « بولوا هدناخاد یتدرراد لاعش طق یار ك

 « ندشیدلوا كسکو ندهرتم ۳۱۰ یخد یناثر

 بحوم ینکاترسو تدورب تكیاوه عاقترا هلا ضرع

 ناک ندنزفروک هقیسکم « کردا اضتقا قلوا

 تكنبدنقآ ,قاصص روهشم مان ( میرتسا فلوغ )

 ندیعیبط یاضتفاو یناوه كجورون «هلبریت 0

 « ودروتسا

 نیشیق هدنلحاوس هله « بولوا مالم اهد قوح

 رفصلاتح یخد هدنرلهطق ىلامش دلا هرارلانازمم

 زکد « ید نزایو ؛ زغا یغاشآ ندهکرد ۰

 ۱4 هللا ٩ یراتو ندرفص هلرئأت كنبرتقلم

 ه هحرد ۵ اردات « بولوا هدنرلهرآ یر هحرد

 راوا كنیسالطا طیعرع هلا جورو راک
 ك ھا رارب نانلو هدضیعوا هن هدناحاس

 ات دنالنن وف

 جافا رب چه هدرار روتسم هلرزوو راراق یدمرس
 رلنامروا مسج هدنل-اوس كجورون «هدلاح ییدقبب

 تب یرلجافآ زارک « كيرا «دومرآ ۰الا «بونلوب
 یرروماب«یتوطر كجورو .روسرو هویملزوک

 ؛ ردراو قرفر كوس



 ر و ن

 بونج ابرثک | نیشیف « بولوا قوج یرایسو

 "ةبسن هنضیم هكنساوه هدیصسا یراک زور یف

 «بولپ ربآ ندلحاس نجآ ۰ رویلوا بحوم یتعالم
 «بولازآ ییوق كريون هک رلدنک یش « یرجا

 یمکح گل یع هدنراف رط عا نالواقازوا ندزیکد

 ءزارم انا لازم نیشرق Il « هلفاوا یراح

 كشن وک یخ د نزابو؛ رتبا ردق ه کرد 4 ۵ رف ملا تحم

 یراقو ندرفح «یلالوط زدنسغا توبف ز آ ك

 . راقبح ردق ههچرد ٥
 میانمو تاناویحو تالوصحم «یلداعمو تاتا

 «بولواریرب فورعم هلبرلنامروا جورو -- . یتورت

 روتم هلرلنامروا یغد كنیرازجو لحاوس هلبتقو
 یغنیدلوا تثم هللا هبضرا را آ یفیدلوا شفل و

 ندلحاوس «هدهسیا قالبح یرلاروا یدعش «هدلاح

 «بونلوا فداصت هرلنامروا عساو , هیعلب رآ زآرب

NE SAو  
 .ردروت-مهلرلنامروا یسخ رب كنس ەيمومع ةح اسم نعي

 هدنرلتهج بونج «بولوا اریچو ماچ یراجشا رثک |

 ناف ردق هراض ع فات یضوط هلاعثو نکر وک
 ۰ رونلو یخد 3 جاف I « یاغآ

 - واقیج ردق هرهاخترا م ۱۰۰۰ رلتامروا
 هیذارا تیعضوو عافتراو ضرع یاناد رئاس

 .ردعقنم هنفونص هیسالطآ و هیطق تاتا هروک

 رادواچ ۰2۳۳۰" یادنب : هعلک هنالوصح

 ردق هیلاعث ضرع ۷۰ ° هرآاو ٩۳+ فالوو
 . رولوا لصاح هدنفرطره كحورو هسا هناتو

 ٠ * یسهصوروزم *یضارا نایک | هاتو هربخذ

 زارک ,«9ع وا غلاب هرم یک مدرس

 «لاتفش «هونآ «بوشیتس ردق هبیلاعش ضرع ۴

 زکلاییخد رلهویم ضب راسوزوج «مداب «یلادرز
 ۰ رویای هربا هلاک هدرلرپ بیرق هلحاسایو هدیونج
 كرل همصاآ لس هراراود شهربو ینسهقرآ هلامش

 یلتاطو ذیذل كپ «بوشبتهدرلهنس قاعص یوزوا

 هلئروصو ید هرم راها شعب رکید . رولوا

 یاوا یمبرشو نونو هرونک « نتک . رب ر دشیتب

 هضرع ٌهجرد هدنرلتهج لاعش . رونلوا عرز ید

 هدنف رظ یآ یکیارب ییدعا بورط چھ كشن وک هروک

 اوه . ردراو وج شعب ریا! بولیک ۱

 یخدهلنیضارا «ریارب هلیس ه دع اسم مدع كعارب وط و

1۲ 

 ۰ ردرصعم هب هات تعارز هدنرلتح لاعش هله |

 راطنق کی نوبلم ۷ هاتو ۱۳ هرزوا یلطسو |

 در و ن

 .لاها موم « بولوا هدنلاح راکاتفج كوب همهاشاب
 .كتعارز هدجورو لاوحایکی سءالوایستنم هدننیب

 .ییلاها كنرافرط جا «بولوا ملام هنسیقرت

  هدییلاها لحاوسو کمر دنیا هتسارک ندرلنامروا
 . «ندنرلکدتیا ججرت «قرهل« یلهدئاف اهد ینایعغبلاب

 هدنرارپ کاو ؛ رویلریو تیمها قوچ هتعارز
 ۰ رارلشیا هللا لبو همزاق « بویلنالاوق هاب ناپ

 هلناناویحو تعارز یلجورو برق هنولمر اذه مم

 دح یونس یعرم تكنالوصحم ریاخذ ۰ راردلرفش»

 « هلکم ها تباغ۲ هيلع جایتحا تا 2

 هنلاخ داو لج هربخ ذردق ر اط نق نوبل« ۲  ندجراخ

 ۰ ردراو جایتحا
 قمراقیچ نیو غاو مر دشیت لها تاناوبح

 | « بولوا یرلبا اهد ندتعارز هدحوروت یرادیا
 هکوو هدرلغاط كد هات ام لرلا ندناربز»

 هلکرخو نوقو ريغ قوچرب رلامم هدراهلا

 عقاو هدلحاوس تاناویح نیشیق . ررلسب یرلیروس
 ۱ ندرلهبت ىلا نانلوا رتس هلراق ًاردا بولوا
 هدیچآ هنب اڅک | « بول ردنبا هرلقالشیق ترابع
 تروج هنیرللاخدا هروخآ قجنآو . ریل توط
 ۱ یثاب قلاب «ندنغی دلوا تیقتوا « هدنکی درولا

 خم ا هاش یکی ضوبق جاف ۲ «یفا هنیلاب

 «ندنویلمرپ یرلریفیص .ررکچتحز یلیخ «بولوا
 ۲۲۳۰۰۰ یرلیخ «هدایزندنویلم قرب یرلنویف
 ۱۰۰۰۰۰ یرازوموما ۰ یرلتآ

 ٩۷ ۰۰۰ یرانیغیص سنوم رونارا ریبعت ( نر )و
 یرلنوق كرکو ریغیص درک. ردهدنراهدار او

 قوح هجا و تا « بولوا ی هثح كجوك

 «بولوا قوچ یرلتوس « هدهسرللکد یهدافتسا
 لامش رلنر روک ذم . ۰ راقیچ رينبو عاب یلتیلک

 بونج «بولوا هدننکع یرءهود كرلن ومال هدنتهج

 تاناویح . روینلو هدنلاح وات هی هیت

 « بولوا زآ یرلسنج « هدهسیا قوچ یهیشحو

 اشو «زودنوق « راسک اص « ایت «تروق « ینآ
 اوج داراب «.دلاصا كروك یرلتسو راسو
 کلم . ردنرابع ندهراسو كييك هلا هریغص

 .ردلوبقم کپ یکروک هک« ردراو یسیابون ام عولرب



 یصتریب ثاسو رفاچ «نیهاش «لاترق «شوتهرق |
 قوچ كپ یراشوت وصو یرویط وآ هلراشوق

 هلراشوق وص رلهطا هلبرلایق لحاوس هله «بولوا "
 .هطروعو یراهوود كنم رلاضمب ندرلن هو ؛ردروتسم "
 هدلحاوس ۰ راردبا هدافتسا «بودالب وط هلتیلک یا
 یجشر كلا كرل لجورو .بولوا قوچ كم ینیلاپ _

 قوچلا ینیلاب هنیروم .ردقلیعقلاب یرلشیمت رادم 3
 هنف رط ره كیاسد ناب قلاب «بولوا ندرارب ناللو

 .رونلو یغد هنیلاب .ردیک ن دجورو

 جارخا یرث | «هدهسیا قوچ یداسعم

 هدافتسا قوچ ندنراجارخا او یجهیمهنلوا "

 شو ییجر 2 ۰ ردهدنروص كج هيم هلدیا

 نوتلآ . ردهدقلراقبچ هدر, ددعتم «بولوا یلدعم

 ندناشزح ییه «هدهسا ددءتم یخد یرلن دعم

Êریقاب « یک یغیدلوا قوح یرلن دعم ریمد . ردنرابع » 

 .رددوحوم یخد نداعم و تلابوق «لکم

 یلیخ جورو -. ینراجشو میانصو فراعم ۱
 هدش رطو «بولوا لخاد هتیئدم يراد یرندتفو "

 1 ؛ شا قرا قوچ

 «بولوا یروبجو انا یبیردن .ردشمرو تیمها

 هدایز یرب د ټوا هف راعم هلهو

 ماود هبتکمرب كدهنشاب ۱۵ ندنشا ۸ قحوحره

 هدنرواو ؛ رونلوا راجا هليصحم هدنوا ابو کما

 ندنفرط یسهرادا فراعم هنس رم لند لو

 « هسزاروک هدنلو یرالبمح « قرهنلوا ناعما

 هادا فام . یلدا رابجا هلوخد هبتکمز
 رتضانم کسا ٤ بولوا دلا تل

 سیصخت هنسهرادا كرناکمو فاقوا راسو یادراو

 ك یر هاخو كحوک ییضعب گرا ول ردشفل وا ۱

 هدجورو « یک ینیدلوا هدجوسا «ندننی دلوا ریس
 یراقج وچ كزلپوکن دلیبقو ؛ ردراورللم رایس یغد
 باکم ۰ روناوا رابجا هلبصحم يآ چوا یونس
 هدنسهراداتحن كتموکح ند رغوط هدادعاوهدشر

 هدهنایتسپ رق .ردراو یخد رابتکم یص وصخ «بولوا

 یتواعم ملعم ۱۰ «؛یلعم 45 «بولوا نونناارادرپ
 « دناقح «قوقح «طو ؛ ردراو یسهلط ۳۱و

 تیونلاراد . ار یون هنم را هبمش نونفو تاسدا

 فرامم هرزوا تیموعو ۰۱۰۰۰۰ یلاصیصخت

 .ردقنارف نویلم ۸ یراصم

۰۳ E 

 عبانم هعاشابو یمیانص یجنرب دلا كجورو

 هتسارک ۰ ردقلیعقللاب هلبا كابج هت سارک ی نورث
 «بوبرا راراقو «زینارضاح «قرهنلوا ماعق هدرانامروا

 دح یونس .ریلب ریدنما هلحاس هلیاوص .هجشاطرارپن
 هتسارک هدنتهف قنارف نویلم ۷۰ هرزوا یلطسو

 قلیعقیلاب .رونلوا جارخا هبیبرغو یلامش یاپوروآ
 هئس ره ۰بولوا یهدافتسا اهد مت نانک لخت هتک

 ؛ رونلوا دیص یراقیلاب نوخرطو هنیروم یلتیاک
 «یک ینیدشلوا جارخا یغای كنبرکج تیهنرومو

 هلتیلک هدنلاح همردصاب ابو هرومالاص یخد یرلنا

 یتورت عبنم لشاب كلا كتکاع « قرهنا وا جارخا

 دیص اولا هدشراتلاب راس . رویدبا لیکشت
 هب هینجا كلام مه «فرص هدلخاد مه «قرهناوا

 نایاراب هشيا یرابردو یرلغاب . رونلوا جارخا

 .رونلوا دیصیخد هر تاناویح راس هلفلاب یفآ

 لخادیمهراسو قاسضابورکج هلیرلشاب كرلقبلابوب
 هدنماقم هر وک «یک ییدلردب هاناوبح هدتکام

 یخذ هرافرط رتاسو هینالآ «هرژوا/قلتاللوف
 قفوا یبیانص راس كحورو . رونلوا جارخا

 ك یراهشراف ۰ بولوا ترابع ندرلش كفن

 ردزا .

 .ارخا «بونلوا ارجا ار "الماک ناھ یتراجت
 هدار قنارف نوبلم ۲۲۰ ییالاخداو ۱۳۰ ناخ
 «هتسارکر وک ذم هجورب یاحارخ | هععلشاپ .ردهدنر

 ین قلاب و نوط نار «تاناویح « قبلا
 «یاج «هومق هلا هربخذ هدیلالاخدا «ندهراسو
 لند هعانص تالوممو هعتماو ندداوم کا

 . وفشم ىلشاب لا كرليلجورو كالیحک -
 یئافس مومعلا ىلع كچورو « بولوا ندنرلتیل

  ۲ی ۸۵3 ۰ هدلاح ینیدلوا ترابع ندهراب

 و رواو ۰۳ ٩ یوم . ردیسیک نکا ی

 ۰ ردنرابع

 نايل ۰ ردهدناعیتسا هالنوط ۱ ۷

 كپ كرهرت كنب رلحاخ «بولوا قوچ یرلهاکساو
 لیهست یتراجتو طالتخا هدیسازوا ردق هنیرلپ رجا
 هدنفلن وز وا هرتمولیک ۵ یرالو ربم د . رو دیا

 و هدنعحق قرش بونج كتکام هعاشاب «بولوا

 یراکدتبا طالتخا هلیط وطخ جوسا هدر, ییاو ؛روینل
 مهدنورت دادتمالاب یرغوط هلامش هدیطخ رب «یک

 - رولوایهننم هنسهلکسا (میهدنو رت ) عقاو هدنجمایعاخ



 در و ن ٤ ر و ن

 ,O ao تاج طخ | -.یرلبهذم و ناسل و تیسنج « یسیلاها
 ۱۳۰۳۸۹۹ oV ۸ غدامده ۱ ۲ بولل و لاما بوبلم هتتسلج چوا هدح ورو

 ۱۰۸۰۷۹ Yo 1Y E را ایرج وات نافسا ام
 ۹۱ ۰ ۱۰۱۸۹ غربسلارپ | و ۱ ةسا ی ۷۷ هدزو كي هیم و 1 س مس 4 هم

 ۷۷ ۳۵۲ FIA ۳ ۴ یدسذح وادب ةا .ردیوسنم هنسهبعش جورو

 و : 3 5 7 ۱ ۸ ا ن لب | حجعا هفدااد,هبولوا یعرف رب هكنسنج نامرج
 ۳۷3۸ 7 یوم ناار ( هقراعاد ندرلن و ۰ ر دستم هنس را هبعش جوروو

 ٤ o4۰ یرهش نکرب چ | یرناسل یدن؟ یر ندهتوا رایاج وسا هلرابل

 ۸۷ ۸۴۹ ۱۸ ۷۴ سوهنکرب هردروت 1 هدة زاب بواوفوا ۰ قر هوق هنلاح ی دا ناسل

 1۱۳۷۰۰ ۱۰ وو هردو ا ۲ 1 | أ اق یقاسل یراکدلیوم رایلجوروت «هدلاح یراتلوا
 ۸۰۳۹ ۲۲ ۷۳۸ ۰۰ ۰ یهدنورت هربرول 5 یرلقدنلو هدنمکح تح یرب زدهتوا «بودیا ده

 ۱۳۳۹۹۷ ۳۷۰۹۹ الت )ب ذاا یر رحم و یبدا ناسل یغاسا دارلل هقراعاد
 0 ۳۰۳۹۹ Re ۳ | ینرلناسل یدنکهدرلنامز كوصوت یجنآ .ردرلشعا

 ۳ ۰ ۳ دام جز 3 ٤
 اه افق ۳ دم ریه ES 1 فازا ى اش هقراعاد « قره وت هنلاح دا ناسل

 هدنلاعش یاهنم كتكلم, . رارویشدلاح هکغا \ AAA VE ۰۳۳۳۰ جورون اعج 1
 ه.هو آونف ۰۰ با نوال ردق ۸۰

 رلآ ونیف ۰ رولو لاها زلم ندنوال هلبا  ونیف

 یخد رلنوا « هسیا رلنوبال «پولوا هلک ندءدنالنیف
 وانیدناقسا هلبتفو «هدلاح یرلقدلوا ندهنارو ماوقا

 هدا یرلقدنلوب یسیل اها ES كنسهرب زج هبش

 روانیدناقسا ناک ندناحاوس هنوطو زیکد هرق هدعب

 OE یرغوط هلامش هکدتک ندنف رط

 ماو هللاعش یاهنم مویلا یرلسوفنا ۱۰

 .رروا-شاب هدنلاح هبجوک هلبا هیخ هد ( قراغف)
 (رتول) كلناتسنورپ یسیاکم ف كرلبجورون هحهذم

 هرهعش رک یردق ۰

 ی ۲۱ ع۰ كل وت ی
 «بولوا هدنیهذم
 ۰ « ناتسور بوسنم
 ۵۰۰۰ و لئارس

 جورو --. یر)هب رقو هبصقو رهن «ینایستت
 یخد رلتوو هنلایا ٦ امدقم

 شلاق لقتسم رلق اس «هلا وغل رلتلایا هدعب «بولوا

 لیکشت رخد ینایسقت هنناحور *هرادارلتلابا «هدهسیا

 هچهیفارفج «ندنفیدلثیل ۲ ندیکساو « ندنراکدتبا
 .رونلوا دع مقام ههطخ ٩ هلتروصوا هنب

 ۰ ردزسشد یروس

 نم هغأا س ۷ ۰

 لاها رادقم هرتمولیکع بی قاس هطخ

 ۱۳۰۸ 2۱:۳ هننل ااماس

 \IEW o f سوهسرک ۲ 6:

 ۱:۸۳ ۱۷ یرهش اینابتسیرق ۰
 10 ۰۸ ۱:۹۷ دورکسوب |

 AV Yio ۲۳۲۱ غیودولو غرپسلرای

 ۰ ردکریس كب یرهاخو چروک |

 « پولوا یرهش ایابتسبرف یسهرادا زکرم
 1 نالوا یموفت هدایز لذا ۰۰۰
 :ردشا هجورب ید یرلسوفن رادةءو
 ۱۱ ۵4۳  دناسنایتسبرف | ۲۳ ایئاءسیرق
 A۲ 4۲ داتسقبردرف | ۳ نکرب
 ۷۱۲ ۹ دلاهس ردرف SRR مهدنورت

 1۰۹ قیودال | ۲ ۳ رکناواتسا
 ٩۰۱۳ دنودایتسیرق | ۷ نعارد

 جداو هبصقو رېش یار رب نام كنسبلاها

 ۱ یغوچ كن ریوک « بولوا ندنسیلاها ارق یمبر
 هنیلبوکر ه

 ندهبلق چاق رب طاع هلرلتچ بو یاقمراپ رب یوا
 و رللجورون .ردهدنلاح یسهرادا كاتفحرب کم

 .رلروس یفماشاپ اهن هلوجو
 - .یسهرکسعو هلامهوف «ی-هرادا لوصا

 هانت تلود ر هلجو سا یر ند جورو

 ترابم ندنمف 4 كي هر زج هبشرب «بودیالیکشت

 روماو اک تح ۳ نر نالوا

 اجراخ ؛قرهلوا دارتشم یرهبیسایس و هبرکسع

 ره الخاد « هده رار وب ديا ۷ تاود ثیرب

 «یرلیساسا نونق « بولوا لقتسم هيما یر
 یراالکو تثیه « یرلنالو-هبم سلجم « یراهجدو
 ارق . ردیرآ نوتبسب یرهیکلم دادا
 .رو اضاو هدنرهش و هقوتسا هدجوسا ارث کا

 ندتکام N . ردبا تماقا هدانابتسا رق هدحو

 روما تلود یاروش رب بکر نداضعا غنم



 قم ی-هرواشم تره كلارق هدنص وصخ هکرتشم

 برحو یفانادامرق كلبرحمو هيرب *هوق .ردهدنم
 قالارق .رددّنام هلارف یصوصخ كمربو رارق هلصو

 ۲۱۱ .رودیا لاقتنا را هدننادناخ (تودانر )

 یدنکرلنو «بولوا يضنم سلجرب بک نداضعا 3

 سج هلباضتا اضعا ۷۸ سی ین رب ندنرنپ
 هیرفوط ند ضو نائومیم .لردنالیکشتینایعا

 باضتا كرلنو « بویفل وا باتا ندنفرط ىلاهآ

 هد هجر د یعکیا یی هلیس هط -ا و رلیعنم ی رلکدتبا

 کیا و هد هه« تاصوص ضمب .روژلوا باتا

 تادراو .راردنا داقعاا هدکآ رب ۰ كر هشلرب سل

 « بولوا هدنراهدار نوروق نولم ۰۷ یراصهو "
 رده دف متاس ۳۹ هلا قنارف ۱ نوروق ره 7

 یروبجمكدهنشای ۳۰ ندنشاپ ۲۳ هرکسع تمدخ

 ياهنس ٤ .هیماظن یلهنس ه كټدم و « بواوآ 6

 € قحن آ .ردیتمدخ ظزیتسم يل هئس ٤و فیدر

 ارجا ین ریل رکا هیماظن رکاسم هدننامز
 حالس یآرچاقرب هدهنس هروک هنرافنص «نوجما ه
 ه۰ ندنشاب ۱۸ ادعام ندنو . رلتوط هدنتلآ 8

 ران ایفل هد هرکس تمدخ لعفناب بولوا كدهنشاب

 یسیا اها لاعش . رددودعم ندهیام لا افق حد ۲:

1 

 دم

 "هوق هدیرفح تقو ۰ ردرهظم هراتفامم ضمب

 ۱۸ ۰۰۰ هلاناطباضو اصاو ناکرا ۱۷۰۰ یسهر

 رادقم و هدننامز بر- « بولرا ترابع ندرف "
 همطق ۵۵ یهر وق .ریلیهنلوا غالبا هتاق یکیآ

 ۔وط ۲4 ۰۰۲ یعوب « بولوا ترابع ندهنیفس "
 ۲۰۳و هدننوق ریکب ۳۳ ۵۰و هدن اعتتسا تال

 ارماو ناکرا ٩۷ ی۔هرح رک اسع .ردیواح یوط ۱

 ؛۲ ۰و رومأم ۳ «یدنمان طباض ۳۰ هلناطباضو
 شارا هب هب رګ تم دخ « بولوا ترابع نددارفا

 .روبلوا غلاب هب یشک ۲۰۰۰۰ دارفا نالوا

 رار هلجوسا جورو E یس هی رات لاوحا ۱

 هلبرلب روس نرو یشح و 2 هدرلنامز یکسا كا

 هدمب « بولوا نوکسم هلرنوبال راخای هلقلیتیاابو "
 مماندیا الیتسا ییاپوروآ كرهلک ندیط-و یایسآ

 راوانندی اقسا نالوا یس هبعش رب دا ران امرح ندهنایرآ

 .اد «قرهقیچ یرضوط هلاعث ندنلحاوس زیکد هرق
 9 هنس هر زح هبش جوروو جوسا ندهقرا
 هبش ٩ در هدروکسو یرفرط هلاعت یرلن و الو,

3 
 وا سیما رترتسانم قوچ

 از ول 332 در و ن

 . یدرلشعا طبض ناحاوسو یتسی ونح مق كەر زج

 .اطتقا یعقوءو لاح كنب رادیدج نطو وبثا رلن و

 هدنرلتبیط اذ « بودیا لوس هکاجمک هنس
 هدرازکد هلقاناصروف «ندنفیدلوا یمح كلركامغي

 :یلعو هناحاوس برضو لام تبایوروآ و هنعثالوط

 كنلفو هسدارف هللر ا زج هاترب كو وا

 هجایوروآ و ؛شءالشاب هکغا قایدنقراص هنلحاوس
 هلیعسا ( نامرو ) نالوا كعد « یرلمدآ لاعش»
 [.تعجا م هنسهدام « زامرو » ] .ردرشل « ترهش

 هشرود ریمد یرادورو هجورو راواندناق-ا
 رود الح رعحو جو ل ءا ندنوا «بو دیافداصا

 ندهیقابراثآ ینیدلوا شفت وب نوکسم هلران وال هدنرل
 نخد هکآرکسم هلغاعم زلئامروت . رونا شد ۲

 .هقود هیسورو كن رلروطاربعا نویتنازب «بودیک
 قوچرب هسيا جورو .یدراشفل و هدنتمدخ كن ر

 نالو عوقو هدنرلنیب «بولوا مسقنم هدننیب اسؤر

 هو رفس رابتخا ین رلقاطرب تام زانم مطقنمال

 دلاراه ) هدنخ را ۸۷۲ تاچ . یدردبا روبج

 یجنرب «بولاچ هبلغ هنبرارکید سیئرمان ( رک افراه
 « هلبا عج ههدحاو هرادا یجورو «قرهلوا هءفد

 «هلنافو كەوقص «هدهسیا شا هشت تلود رب

 ٩٩ هو ؛شعا ماسقا هراهچراپ كجوک هن دلودو

 لیکشت یاود اینا ( نوساوفیرت غالوا) هدنخمرات
 قاود جورو هرکص ندماسقا یمکیاربو دا

 (فالوا) نالوا دودعم ندهزعا هجرل اجورو
 وا یسسا هامطق نان نفرط
 قانات رخ نالوا شلدیا لاخدا هلیتفرعم رازیاکنا

 لوبف امر بودبا ممعل هدجوروت هدننامز كوب
 رومش«لارف هق راعاد هدنخ رات ۷۱۰/۰۸ .ردشغآ وا

 کیا ؛ هطبض ندفالوا تنس یجورو ( تولاق)

 موق ص ندا مایق هتکلع دادرتسا رس هنس

 شقا قالا ههقراهاد یجوروو « لتف ینالوا
 موق م « هلبا مایف رلدج ورو هد۱۰۳۵ «هدهسیا

 « گر دبا باج هنب راشأب یا سونام ) ییغوا كفال وا

 رب هدرلتقو وا .یدرلشعا جارخا یرایل هق راعاد

 تیامنایتسیرف یی دعش «بولوا ممقنم هل وقس جاق

 ( سورادٍ )هدنمقوم مهدنورتو ( و لوا )هدنعق وم
 رو رل.روم»* راسو غربسنوت « نک ر هلرل هیصق

 هناعوریاسو رو شا



 ر و ن

 قوچ ینرادستقا كرللارق «بونازف ذوفن رب كويب
 كوس ترد تکلم گر ه دیک. یدرلشغ | دب دمت

 ره «هدهسیدیا رب یرالارف « بولوا مسقنم مق

 هدنخرات ۱۳۱۹ ۰ یدبا یرآ قعوکح كنبرب
 كن زن كيو هدننافو ك نوسوعام نوفاه ) لارق

 «هلغل وا یلراو ( قیرا) یلارف جوسا ناناوب یغوا

 یيا هدننافو كنوبو ؛شفاوا قالا هجوسا جوروف

 «بولوالارق جورو یرکیدو جوسا یرب ندنلغوا
 ۱۳۹۲( نوقاه ) ندرلنوب «هدهسیا شلرآ ندیکی

 رلیجوسا ًابقاعتمو ؛ شمریدشلرپ رارکتب هدنخرات
 هلک الوقف هفللارف ی( تربلا ) یسنرب غروپملکم

 قوچ . یدبا شارآ ندیکی جورو
 یسهجوزل( نوقاه ) موق سو یزیف كنلارف هقراچ
 مه هن راعاد مه ی (فالوا ) یلغوا ( هترکرام)

 هلا هفراعاد یجورو ۰ هلذدصا هنفللارق جوروت

 .اد ندهمخ

 .وس مکح یسیدنک هدننافو كنلغواو ؛ شمریدشلرب

 هنتلود ید یجوسا «هلحارخا یتربل آ موق

 یدمعغا قالا

 سو

 وقص .ردشلو عوف و هد۱۳۹۷ داشاو نالوا

 « بوم هدیآ ماود قوج داحشاو ء رکص ندنناف و تان هم

 غروب دلوا رلبلج ورو هلرلبل هقراعاد هد ۸

 ؛هدنراکدتما لوبق هغللارق ی ( نایتسیرف ) یر
 هدءهرص وا .یدرلشارآ ؛بویعا تقفاوم رلیلح وسا

 ( هداقروا ) نانلو هدنرلطبض تحت را یلج و رو

 هک ارت ههچوقسا یتسهعمتجم ریازج ( دنالتخ) و
 اد جورو ًارابتما ندنفو وا . یدرلشارا روبجم

 «بولاق هدنسهرادا تحت دارللارق یهنالآ و هقراع

 یرلناکیرلباو یراکبهرد جورو هدتیموکح رودرع
 .رلشلوا ررضتم كب ندنسهررج تالماعم كران ۹1

 تناکداز یرلفنص یغاشآ هنیلاهاو رلبا وک «هدهس
 هدهاس وو «هنماشاب تعار «بولتروق ندنلظ

 صوص)ا لصو تکام تورو عیانصو تراجت

 یسوفنو « قرت قوچ یرهراجت نافسو كلحمک
 دن ا وا دیدنا ا کم
 .رتسوک لبا هجوسا « بویلوا نونم "ندرنالآ
 ( لیک )نانلوا دقع هد۱۸۱ ٤ تاچ .رلبدیا دک
 «بورو رارف هنفالا هچوسا كحورر یس هده اعم

 ا 0 شلوا يسد هننلارق جوسا
 یلارق جوروو جوسا ی( تددرانرب ناژ لراش)

>1 

 فو رعم هلیم « یداحا رالاق»

 رد و ن

 .اقمو تفلاخم یفاطرب كرایلجوروا «هدهسنا شم اط

 یبیساسانوناق نالوا امرفمکح مویلا «بودیا تمو
 اذ هكق ردرن ید لارف هفراعادو ۰ « عضو

 یانابتسب ارق قیر درف) یلغوا نانلو یدیلاو جورو
 هیلاراشم هیظعم لود ؛هدهسراشغ| بالا هغلل رق

 هدعاسم هکعا طبض یجورو ه( ناژ لراش)
 شلوا لخاد هحوروت یرکسع جوسا «ندن رلکدتسا

 گرایاجورو ۰ ندنفیدمهلوا سرتسد هتنبلاق «هدهسیا

 .روو ین یناسا نو اق یرلتدل وا

  قیدصت ینلالقتسا هلی.اع هجهیلخاد "هرادا كجو

 سایسو هبرح روماو كخلل رق زکلای «هلا
 لوق هنراندنک یتسلوا گرتشم هدننيب نیت کام

 هاهلاراشم اذه انمو ىلا هلهجووو ؛شمر دتا
 جوسانالرا هنکغا ماود مان یفللا رت كنترذ

 ؛رادشلک هدوحو یمهدیعم تلاود جورو

 هلیسیماساتڼارادمکح نروس مکح هدجورو

 :ردبنآ هجورب یرادوعف خرات

 شعر دشل رارق

 اس وتام یھ فادناخ غنیلنیا ١.

 روسا ۸۳ دلاراه یر
 نیک اه یخ درد ۳۳ قرا یر

 مروتوک | ٩۳ نیک اه یجب رب
 وفنیه» یعتکیا ۹۰ دلاراه یینکیا

 نیک اه یعیخب ۹1۲ نیک اه ۾

 ی ۹۹ فال را

 دروغیس یجتدرد ۱۰۰۰ نوت وسلارق هقراهاد

 ناک اھ یعتتلآ | ۰ قیرا یعنکیا

 سویام یجتد | ۱۰۱۵ (تنس) فالو <

 قیرا یعنکیا م.م. ( لارق هقراماد
 نیک اه یعندی ۱ نوئوس یمنکیا
 د ۱۰۳۹ سویام

 یادناخ ب۳ | <

 2 ؟زکس ۹-۳ دلا راه یبنچوا
 ۱ کا TE ۱۳ ۲ تیام یبیکیا سوت نت | کی
 5 1 5 1 فالوا یک جواو

 نیک یجزکس | ۵-۱۰ (زکلای) فالوا یبنچوا
 فالوا یبتشب | ,. ۸پ سونام یعنچوا
 ترعق كلهنس ییا [ نیاتسیا «فالوا یجندرد

E 

 وسنم هرلنادناخ فلت ۳ دروغیس ىج ربو
 ۱۱۲۲ (زکلای) در وغیس یعرب

 هترکرام لدام دلاو ار 1

 ET WES د ییاددد
 - وا را دلا راه ی دردو

 8 ىداحتا راملاق 9 (نکلای) 53 ي 2 ۱ دلا راه قیدا یجج :

 ٩4۱۲ (زکلای) قیرا یعنچوا
 ۱۳۹ دروغفیس یجحدیا

 ۱ قاح ا هب هقراجاد
e114۲ ںیاتسیا  E NEF 

 ا شاپ یبنشب
 » نوچفرط تلآ] | 1 نیک اه یبنچوا
 : .هلروب تعحایم هنسهدام ۱۱۹۴ دروفی- یعنچوا



 در و ن

 ةرش تلیهرتلک:ا (۵

 0 e عددا

 هات ( قلوفرون ) هدنسبترش لاعش رتا
 « یسلاها ۱۰۰ ۹۷۰ «بولوا رهشر, یزگم _
 «یاق قابآ «هکرس «ءرب «لادرخ «هتساشن كا 68 3

 ۱9 هناخریمد هلب را هر اف هر ابو هخوچ

 خرات هلبا هناعتکرب لمکم «یرلاسیلک كوب ددعتم
 ییراهراد هیلع تایعج ددعتمو یتس هناخ نوع یعیبط

 «یسهناخهتسخ ینافات ۲۲۰ «یسهزومرپ كوب یواح

 هد دتج

 . ردراو یس هریخ تاسسوم ددعتمو یسهاخراع

 ۰ ردرهشرپ کشا ك :

 توقیتک:وق كەم كلاع هاو
 قرش هرتمولک ۵۸ ك ( دروفتراه) و هدنتروهچ "
 «ییلاما۱ ۱1۰ «بولوا هصقر ید هدنسب ونج 1

 «یرهنک ام هراسوتعابط ,هلسا «تافورح «دفاک

 كلشياو یر هشراف هزا-و تاحو-نم قوماپیو كوم "
 . ردراو یتراجت 1

 دودعم ندنس هطخ هبقودابق « بولوا یعدق منا 2

 و ( نموا) هدنخرا ۳۲۱ داللالبق . یدیا

 تمواقمو نصح تدم لوط یشراق هنوذبتن | هد هبصق

 بوقبح ندنجا یرکسص نشد تاب . پودآ ۱

 . یدیشلوب ینقرط
AIL. ) ۱۵۲۲۵۶00 ( | تم 

 هد نغاعس زوریس تن الو ۱ بوگهرو

 مرو هدنسیق رث لامش هرتمولرک ۰ دزوررسو

 هدیداورب لزوک قرهلوا هدا قرش كن ك:غاط

 فزیک ا ش كيوصەرق ن راس د یخدهتسمو -

 ۷۰۹۰ «بولوا هبصقر یزکسع اق عقاوهدنرانک

 ه «یماج ۲ «یاح ۲۱ «ینکد ۰۹۸ «ییلاها
 ۲و مس ۷ « یساسیلک ۲ و هتک ۷ «یدهسم
 « یس هناخ هتسخ یرکسع «یسهلشبف ۰ یتکم مسمریغ

Nora (هدکش هكنتالو هس و )  

 كنس هبصق ( رو ( عقاو و دزغاعس

 . ردراو یس هام TES ا ۱۲ ؛ییواد

 لاعش یابتنم تباول یساضف بوقهرون -
 ندنفرط قرش لامش «بولوا ترابع ندنمعق قرش 1

 «یغایتس هما رد 2 «قیالو هنرداو یا مدد قرش

 راصحرو اب یغ « زوریس سفن ن دنفرط ی رغبونچ
 هلبرلاضق قلزار ید ندنبناج یلاعت برف « كلنمو

 د و ن 2:۷

 « پولوا یهضرامو قلفاط یمیضارا
 هدنتمج برع « تایسود هدندودح قرش لامش

 لابج ېک غاطزوبو غاطهرف هدنفرط بونج «مد
 تناضف یرالوفو یراکتا كرلنوب «بونلو هعفنم

 یءدنکوا تباضق زکر زکلاپ «هلذلنای هنفرطره
 یرهووا هتسجاتسا هدنتهج بونجو بوقهرو
 غاط یسهراس *یضاراو «رونلو هووا ییا هلیمان
 قوچ یسهراج هایم ۰ ردنرابع ندرلهردو رابو
 «كر هنایاح رر, ندنرلب دار دا رلغاط نوت « بولوا

 هنغامر | هتسم هرکی د مانو وص هرق روک ذم ىسەلچ

 «هرزوا كاکود هنزکد رلهطآ یخدوا هک «رننالبوط
 كټ هروك ذم اا ارقا یرغوط هب قرش بونح

 .ردهراسو هلوط «یقنالو «هاق : یر هجحاشاب

 یرتکا كنبرلغاط « بولوا تبنم ییضارا
 هلرلنامروا یواح یراعحثا لزوک راراب هب هتسارک

 قوچ هدیرارر تعارز لباق «یکی نیدلوا روتسم
 فالو « رصم «رادواج «هب رآ «یادش « بولوا

 هویم و هات ؛نونون ونک تاک هلنابوبح رتاسو
 قوچیند یرلغاب - رولوا لصاح یعاونا كراهزبسو
 لامعا بارش ردق هبق ۲۸۰۰۰۰ یونس «بولوا

 یخد یرلجافآ توط رادقم یبخر ۰ رونلوا

 . رویلبراقیچ كا «بونلو
 یلیخ « بولوا قوچ یرلیکو نوبق صوصحلا ىلعو
 اضق . راقبح هراس رين « غاب «لیف دو رادقم

 ندکووزپ ندق وماپ هلبتف رعم راس داق هدراوا هدنلخاد
 فرصهدنلحم «بونلوا لاما هلتیاک هکو قایش «ابع
 یخد هنانسراغابو هسرصو هفارطا «هقشب ندنانلوا

 رکید كناضقو هدنسهبصق بوق هرو .رونلوا جارخا
 شل لی «بول روق راس چاق هدهنس هدب رلل

 ندکاتفچو هبیرق ۱۲۸ اضق . رولدا شیرو
 هک: ردنوکسم هللا یلاها ۵4 ۷۷۳ «بولوا بک
 یردق ۲۱۰۰۰ مالسا یردق ۳۰۰۰۰ كرنو

 .ردنرابع ندیطبقو یدو ۰ مور یروصقو راغلب

 . رددودح

  هدار اريل ۵ ۰۰۰ یسهونس تادراو تیاضق

 .ردهدنرا

 هر ن رعش ین كندشك اقر ندنسا مع

 یران الوارک ذنایاش «بولوا یصلخم یرو
 : ردن هجور

 مدشنامزینات ناخ دم ناطلس حفلاوا یسیجنرب



 دو ن

 برع نوفدم هدیولاو یینومتسق «بولوا ندناضق
 ۰ ردیردب كنیبلج

 “زو ندیارقا "ی هدیلوطان ا یدکی -

 دمع یک رب هحرادتفاو ترهش « بولوا ندتاضق

 هزارةنیمک . ردناباع هتفلوا

 Ns هلساونم « هرابس ًةعیس » هدنماقم لبذ هس

 » كکب يجب روهشم

 :ردوش ی دیم هک« ردراو یس هم وظنمر لعاش قم

 مالک من رکا هسلوا هلا دم

 ماظن زرط لوا رولوپ هلا هلمسب

 ندنرللوق كنیقاب ریھش یعاش ییججوا -
 شکشی هاشاپ متسر ندنفرط هپااراشم «بولوا

 «هلغمامهلوا رهظم هنیریدقت كنون «مدلاح یکیدلرو

 ندلاریخ . ردشقا تافو ندنرهت نکیا هدرصم
 رلخشرات قوچرب هماج یلیذیچ یفیدردباب كناشاپ
 .ردکو کحهدنراراوند كروک ذم ماجهک «ردشلیوس

 ( یدنفا - نسحخیشلادیلا ) یسیجدرد --

 عقاو هدطالب هد ۱۰۷ «بواک هاند هد ۵۹

 هدا۱۰۰و ؛شلوا نیش تسود هدنسهواز ادخک

 .ردیردب كن( یحو ) هجرتلایف ۲ ۰ ردشقا لاحرا

 . ردراو یتابملاشمب و یرامشا هنافوصتم

 : ردندنرامشا *هلج

 لدرب هديا فشک یک را رسا كتس

 (لید یتءعی) لد یا هلا راقفلا وذ لیدوا

 هداروا هد ۱ ۷۲ ؛بولوا ندیلوا آ یهدهروم

 هعطق وش . ردشلوا دیهش هدنلا نایصع بارا

GE 

 كل هچنغ یدلوا رای ضراع ناد هنوکلع
 یدعرازق رازوی هکهچنغ یدرازق یدزق
 بول ءا شخت هیاس نکیا رد مریدیغ ۲ رلزوب

 یدعراغ۲ رلزوب هنفلز یدلچآ لینس

 ماریب یجاحو یهرقنآ (ااب - ) ییعتلآ
 هنق رط كملاراشم ناسا «بولوا ندنسهلالس لو

 هد۱ ۰۲ «ه دلاح یغیدلواتاذرب ندنومالم كلاس

 ردکنوا توج ۰ ردشغا تافو

 در و ن ۸

 روللادیش ندیا مش ادالد كفلز تهکت
 رونلالیل كلک اک ماع هسلوا نونجیممغ

 ده — لیلخ سیو قو ) ییبگدپ <

 1 ۱ « كلبج هرکذ و كلاس

 «ردشقعاتافو هد ۱۲۱۳ و ؛شفلوا نیم هنتمدخ

 ۰ ردراو یخ راتو یاود

 «بولوا لیاتنیم ( اشاپ = ) ییجنزکس -
 لاکا نکیا هدنشاب یرکیو ؛ شحنوط هد ۲۳
 ترهث باستک ۱ هلیساک ذو دشر «بودبا مولع

 نیپمتهنفلف رصتم .باتنیع هلبا یفاریمریم بنر ۰هلک ا
 هلیت امسو ارتفا تل الو ضب هدنشا ۲۸ و ؛شفلوا

 یرلیقرش قوجرو یلاوددبرم . ردشغت وا مادعا

 ۰ ردراو

 لرکیراید (اشاپ  ناثع) ییجنزوتط -
 هدرلقلف رصت*ضعب هلبا یفاریمریم هنر یخ دوب ؛بولوا
 : ردکنوا مااعموش ردشفل و

 ندمکیدلیا لالم یاشفا ممدان كپ

 ندمگیدلیا لاقم كنتلد ییهچنغ لوا

 ۱۱2۳ ید قدنسارمش سرف ۰
 ۳ ۳ هایت قو ۱ یرو
 . ءالعو ندنناداسرتسوش (هنلارو یضاق) ییجنرب

 ۱۵۳۳ تادته هدنامز هاش رک | «بولوا ندهیماما

 هدتنسلها بهذمو ؛شلوا یبضاق روهال «هلتلحر
 ییآ هلرلن اوت « قلاقاقحا »و « نیما سلاحم »

 هنسیدنک نوکرب رکناهج . یدبا شمزاب باتک

 نالب»«هعا ۲ یاوح جا «هلغمروص ینبهذم

 لع »و ؛ شعد « ؟رده یسازح كنيضاق نیل وس

 کد SO ینباوج « ردنا اضتقا یربزعتو

 یججوا ہراجبو ؛ شتا ما یبرض هلجابریق رپ
 اتو ارث أتم هد ۱۰۱۹ «بولساب هدهرض
 : ردکتوا مطقموش

 یدون مفکن وتاب هدش ناشیرب شوخ

 فرد دراد وت ناماس و رس نا قفآ

 9# لناهفصا )- ازریم) ییخکیا



 وا تيب وش ٠ یدبا یالسالا میش ۳ ۰ 3

 نم زا دانک نکم قالخ هدعو مرش ز ۹
 نم زا داظتنا قوذ و وت ر ندمابت

 رصتخم « بولوا یناهذصا هنب یسیصچوا -
 وش .ردراو یلاوود یواح یرامشا لزوک نک] 3

 : ردکن وا تب ق
 قسیناماب هک یشابیم هک اب لد یا زاب

 قتسن ادږ هک دش یزور دنچ یاب رد

 ؟: 68

 رب هدنقح یوبن بانج دلوم هلصلخ و -
 شقاتافو هدنخمران ۸۸۷ بواوا يحاص هموظنم _
 رکید ین اءفصا شا تافو هدنخ رات و 1

 «بولب روک هدنرلباتک مجارت ضعب یتیدنا # یعاشرپ
 یرب كلذک = ۰ یدمهنلوا سرتسد هنرارعش -

 لما وب یلروهال هدرو لرواسب یر «یزربت

 . ردشفل و یعاش جوا

 هدننامز ياود امور /ا ۵8 ها

 2۳ تارا سوآ من با وا ۱ یید#
 بض.بولوا هطخرب كوب بكرم ندهریتسا هلیعق

 "الام هلراتکام هنولا اقر «ایلاتا ًابونج«هتو |
 .ه رومعم هوعلشاب . یدادودع هلیسارم هنوط یخد

 ابرونو سیال ووا ۰ موقایروال «مورودوو : یر "
 نوشلاو شموک « بواوا رر قاغاط . یدیا

 كسوتسفوآ رالامور ۰ یدبا روهشم هلیراندعم

 لآ --. یدراشعا طض یهطخو هدشامز "

 بمشتو دادتما هدنلخاد طو كنلابج “هل اس

 ( Alpes Noriques یی رو تار هزنوق ندیا

 [ ۰ تعجارم هنسهدام « پآ »] . رويل رو یا
 سیو دوخاب ۵

 ودلهودو هدنتلایا نیر فن ورپ ۱ و ۱
 یزآم اضق هدنمف بونج واک 3 كفر 3

 هلیس هق ر اف جاقرب و یسدلاها e ۰ «بول واهبصقرپ 1

 هلو «بولوا هبصذر یکسا - ردراویراجت كاشیا
 . یدیا لوس اهد "

 هلتفو دلرلشارف ( ۵۵۱۵ ا

 ۳ ك 6 ا هب رسول

 ا تم CAE نعل ايلاف «بولوا یرب ۱

 ارش « هرآ ول E «هعانرب اب فو عقاو مدنیق "

 هلیسارحم هزوم یخد دلاوث < « هل هطخ هبنایماش

 هل لود . یدیا سراپ یزکم .یدا دودح

 یربش جم یزکرم : یسیکیآ رکید تیهروکذم "

۰:۹ 

۱ 

| ) Neuss) — 

 ش و ن

 یرهش ناثلروا یزکسم هلا ( ایسارتسوآ ) نالوا

 یوهدنرانیب تلودچواو .یدبا ( هبوغرو ) نانلوب
 باغ یرکید هاکو یر, هاک هلبا هءطقنم یغ تاب راع

 .وکح لئاوا كنس هلالس ناب وولراق تیام «ككر هک
 شفل وا دیح و و ت ةتهوکح ر یسهلج هدنتم

 رلعساوب ه هروک ذم كل كلاع تفویلیخر اهد «هدهسیا

 لاعش تینبرتون تاهنو ؛ شا ماود هدکارو
 ردشغ وا هات نی نل

Bé) ۳لامش كراقسغادم (0:51-  

 ۱۲و هدنسشراق یحاس یر یو

 «بولوا هطآ مات هي هساارف هدب 1 هرتمولیک

 یسیلاهاو هرتهولیک عب رم ۳ ی ةحاسم
 لصال یاکرو یضرام یسیضارا .ردیشک ۰

 .ردتبنم كب < هلغملوا یخد یه راح هایم « بولوا

 هزوم « هئاتب «رص» « مجرب : ینالوصحم هعلشاب

 .اسو هوه «تبویچ «هلیناو «یشماق رکش «قوینام
 هاشم هننک كراقغادم یاوه .ردنرابع ندرت

 حاشا یسلاها .ردمالغاص اهد قجمآ «بولوا
 ها ینراجم «بول وا ندنرل( والاقس ) كرا

 یاب مالغاص .ردهدنلا كنب رل اس دنهو برع

 ادم

 .ردراو لو ریمد رادقمرو
 -Neucha ) غروشات هالآ ی

 a NS ۱ لئاشو

 قرهلواهدنیغ هرتمولیک ٤١ تایر هدنتمح برف
 رب مساو نالوا یمانمهر هدنک:ا كنفاط دووج

 هیحات نالوا یمانمه هدنلحاس یلاءش برف كاوکرب

 ۱۸ ٩۱۰ «بولوا رهشرب یزکم نتبروهچ ینعی
 «یرلهاکح رفت ازةحرف « یجقوم لوک + ییلاها

 « ی هلام اد RE نوجا ثانا و روکذ

 اوم لمکم ۰ یمهنافتک یواح یدلج ۰
 « یس هناحدص رهدنح راخ 2 رم «یسایمداقا «یسهز

۰ ۰ 

 «یبهریخ تاس-وم قوچرب «یسهیلک تایمجددعتم
 هراسو هشام ريح « هتالقوج «دغاک « تعاس

 - یرآ هقر اف

 )ىە

 .هةفتم ریهاج ا ( chatel لئاشو

 ندنرلن انلو هدنف رطبرغ كنيحاوت ندبا بیکرت ینس
 «هلدودح هسنارف ندنتهج لام بر «بولوا

 (دوو) ًابونج «هنرب ندنفرط قرش لاعثو الام

Canton de Neu- } 



 شو ن

 یمانمه ید ندنف رط واج قرش « هلرهبحات

 بونج ندبقرش لامش .رددودحم هللا لوک نالوا
 «بولواهرتمولیک ۲۰ یا یلعسوو» ه ینو هی رض
 یبیلاهاو هرتمولیک عبس ۸۰۸ یبهییطس حاسم
 هنشاب هرتمولیک عبس رب هک ردیشک ۳
 ندندودح هسنارف ییضارا . رشود یک ۰

 لاک لیا عطس رب قرهنازوا كد هنرانک كلوك
 ندنرالوف هلب راک۶ا كلابج

 هن راع افترا هرتم ۱۲۰۰ رالوق و «بولوا ترابع

 كلوکبولیکود هلوک یسهبراج هایم .ریلسکوب ردق
 (نر ) ندارواو هنلوک ( هن ) ید ی هام *هلضف

 یضوط هی قرش لامش « هرزوا تاکو هنغامرا
 .هنل وا مسق هچوا هجاوهو یفارا تعیبط . راقآ

 قلآ یهدنشرق یلحاوس كلوك ییجنرب : بلس

 ییتیاک هلا هرخذ رادقم ر هدرلن و هک ردیرازب

 یسییهکیا ؛ رولوا لصاح یعاونا درهویمو موزوا
 RTS راب نالوا هدءافترا یطسو

 لصا«هدهسرولرا لصاح هرخذ رادقم یازح ید

 -لر, عفت صو قاغاط یسیجعجوا ؛ ردفوچ یراراچ
 كناروا « بولوا یراح یرلامرس قم آ « هک ردب
 تاناویح .رارینیک هلیلوصحم عیانص هعلشاب یبیلاها
 ییآ «تفز  ردبفیص یمیلترثک كا كنم هلها
 كنسیلاها . راقبچ هعفا راعحاو هیرا شم راسو

 یرادقم یئزجو نال آ یروصقو زسنارف یمبر چوا

 ناتسنورپ یسیلک مف هج ذم . ردهاسو نایلاتبا

 .ردیدوې هدیردق ٠۰۰ «كلوتف ی۱۱ ۰۰و

 رم كنيلاها « بولوا هطرفم تا روهچ قموکح

 ندیالکشت کا باغعنا ثوعبمر یسوفا ۰

 ندنرلجما هلئدم هنس ۳ «تقو ینیدلغاط یوم سلجم

 یاد سلجرب بک ص نداضعا ی رلکدتا باتا

 ۰ ردیا تکاع *ورادآ

 Lac de Neuchatel ) لوک ) سام °

 E كا 1 | لتاشون
 «یلرف بوذج ندیقرش لام هدنتج بغ «بولوا
 .رودیا زارا لکشرپ نوزواو راط دتع یرفوط
 «هلاهبحان نالوا ٍِیانمه اب ییلاع ۾ ظمأ مق

 ۔هبح ا غروب رف ًاقرش « هنر ندنف رط قرش لام

 (دوو) ندفرط چوا ره ییونج مق « هلبرا
 « بولوا هرتمولیک ۳۹ یو . ردطاحم هلی هبحاخ

 را هروح ندیا

<° 

۱:۱۳ 
 شو ن

 یسهراد طبع .ردهدنرلهرآ هرتهولیک ۸ هلا ۳ کا

 .ولیکم ب رم ۲۷:۰ یر هیس هحاسمو هرتولیک ۳

 ۱ 1 ۱ ۵۳ هدناحم لرد كار ۷ ۰ قم یلعسو .ردهرتم

 یهایم *لضف .رولیکرد رب اچ قوجرب هنا .ردهرتم

 هنلوک ( هني ) هلیس هطساو یغابآ نانلوا هیعس( هلی )
 هلیهطساو یر (رآ) یغد هداروا «بولوا بصنم
 دح هدهنات یغایآ روک ذم . رولیکود هنفامرا نر

 کیا ,بوکود وص هرتم بکم ۰۲ هرزوا یطسو
 -رودیا لیکشت قارط ناف ریس را رالی

 روتسم هلرایوک لزوکو هلراغاب یسهیرف لحاوس
 ..ردلکد رو-محم ردق وا یرلفرط راس « بولوا

 .ردقوچ ینیلا
 دج كنکولم ناهاشمزراوخ

 ۳ ام با نیکتشون
 دفا یدبا یسیلدازآ EL ندنس

 مزراوخ هنر كوا هلسامرف تكماشکلم هدننافو

 ندتموکح یارجا تدم رو ؛ شلوا یبیلاو

 .بطق یلغوا ؛پودیا تافو هدنخگرات ١ کس

 یناونع هاشمزراوخ ادتباو ؛ شلوا یناخد# ندلا

 .ردشل آ تاذو
  -رلبا كباتسک "و هدللر هدسراف ] ۰۱ ۾ <

| 
 نویفارنج یفیداوا هبصق یکیا هلرلتنص یلفسو ایم
 هردروطسم هدنراآ مالسا

 هدنفاعس هدکین كنتالو هنوق) <
 مدزل او هرتمولیک ۷ ۵ انو

 هغامرا لب زفو هدن رغ هرتمولک 1٥ هد كب هب رصش

 رهش رر یرک اضق عقاو هدنرزوا كیاج رب عبات
 ۱ «قیرش عماج ۱۸ «یسلاها ۱۷ ۰۰۰ «بولوا

 «یعاج۲ «یتکم هدشر «یبهسردم ٩ ۰یدصسم

  «یسهراج هایم لو « یلاکد ۱۰۷ «یلاخ ۱ ء

 هیرصیق ۰ ردراو یسهرظنم لزوکو یرلهجابو غاب
 تمها « بولوا عقاو هدنرزوا یهداح دادفبو

 رلحایس لایوروآ ضمب .ردراو ی-هراجتو هبءفوم

 هلهو « یتفیدلوا ترابع ندرلمور هوحاش اب كنسيلاها

 ۔راشعاناس یخی دنل و هدنراصحادب ران و تیر اجم

 مرا ۲۳4و مور ۹ کد ری ههدهتس

 -رخو ینیدنلو مالسا الماک یاها روصف «بوال و

 یراق دنلوب ملکتم هللا کرت ناسل یخد تنم ران ایتس
 . ردم ولعم



 ولج « بوکروا "اقرش یا روش و 3

 یخد "الاعش هل راضق یارسقآ ا «هدکس سفن

 بکس م ند رق ۳ «بولوا دودح هیت الو هرقآ 8

 هدگرلنو هک «ردنرکسم هلا لاها ۳۳۸۱۹۱

 سم یروصتو ینعرا ی 1٩ ۰مور ی ۸

 یتالوص ردكم ها یر" ناسا یهلج .بولوا
 كرا ءزمسو هوم سف یر نج لا هد ونتم راخذ

 تالوصح یخ یسضارا ؛بولوا ترابع ندنعاوقآ

 یدمب كرل هلک- | ندف رط ره “هد ۹أ دعتسم هکمرو

 هدایز ندیلعایتحا هلیسح یادت كرامو ی
 هزاسو ابع با هجالآ و ژن هدنلخاد اضق .رویلکا "

 كعامربا لبزق ق هلا دردح . روشلوا مسن 1

 هباروا ی هراج ءایم نوتب ؛بودبالیکشت یسارج
 اضق .ردعفاو هدنسهل ام کد هرق نعل ؛ رولکود

 «نمرکد ٩ «دح» ۷ « فیرش عاج ۷ ۵ هدالخاد ۱

 .رددوحوم ناکد ۱۰۹۱و ناخ ٩ «نورف ٩

 یغیدل وا یرکید مان كرون اشي

 .رودبا ناب يوه توقاي ۱ رو

 نارا ( ناورن شوا دوخ ۰
 ی ۱ ناو

 (یرسک) هجرلبیع « بولوا یسوت*رکب كنسەل
 منا ولو .ردفورمم هلیسا (Chosroès) هجرلمورو

 اس .ردشفلوا میم یخد هنفالخا یک یعسا رهیق
 ترهشث هلدادو لدع «بولوا بور بآ تنانناس

 «بودیاعیسول هدایز كپ ییدودح كنتلودو ؛ شلوپ
 ىلغوا كدابف .ردشلوا رهظم هنبقل « كو » یقح

 فاخ هنردب هدنخرات ۰۳۱ كدالیم « بولوا "

 راسو هلرلیلدنه هلرا اروا . هلرامورو ؛شلوا |
 «بولک بلا هدهدیدع تاب راحم یکی دشا لرزوشىموق و

 6 هلط ی هیسأقفاقو ین رلتهح راناو ماشو هر زج 1

 اوس زکد هرقو زکد 3 یندودح كنالود نا

 یلیخر یخد ندنتهح ره اروامو « عیسو دەل

 .اینتسو یروطاریعا مور . یدیشعا الیتسا رار 1
 «بو دیا مزهم ا هدنسن دالیم خیرات 1۲ یا

 هب زح نالا كيب زونوا هنس رې هلتدم هنس یللا

 تلادع لاک هنتس ۰ یدیشلبا روم هتساطفا

 هدنسب دام جرات ۰:۷۹ توروس مک هلتوطسو

 .ردشا وا یناخ ره یجندرد یلغواو ؛ ؛شعا تافو "

 ام یللقع راسو یر زور مک ددنعتا رهجدزپ
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 0 1 شو

 ندفرط ره یرنهو تمکح بابرا «بولوا یرارو
 ا یر وکو هعلف .یدردبا فیطاتو مج

 تانناک رغ . ردیفاب یراثآ راسو هبنبا قوچ رب
 هدننامز فلاور دو نمدنفا (ملسو هيلع هللا یبص)

 « لداعلا ناطاسلا ن ه زین تدلو » : بوک هاد

 راضف هلیتلادع كهجر بحاص لرش مش ثیدح

 ۔ىلعو ینادع تلناوریش و۶ فرشو هک «ردراشمروم

 هدننامز یرد . ردفاک نوجا ليت یتتلادع قالعالا

 2 هجا لک یسهفدانز كدزم نالوا شعا روهظ

 .هردشمرتسوکتدش زا رب یخد هدنقح ران ات-رخو

 < تولوا 3 5 ۰

 32 ی درا » ] فامرک ناوریشون
 لقن هه ي.راف ندنناسل دنز یعدق باتک « همان

 کبد روثنم یرو موظنم یر تباتکو .ردشعا

 «هچرت یخد هبهجزاکنا .ردراو هدیهچرت ییا

 .ردشفلوا رشن هدءهردنول هد۱ ۸۱و

 :ارمش یناشع یرعه نرف یا | یعون
 با ص «بولوا ندادسر دمو نادنس

 ندان دا |

 .ردراو یاود

 سام هلصام و یخد ندنسارمش نارا
 دن وا تب وش .ردیان اشوبخ «بولوا یر

 مسرت ما هدیدن للاخ ریغ تسود ز

 تسا دنئام تسودب م وکو منیب تسود ۳

E 
 زمگیدنبا هيم هلږيقس مسا رانات اد

 «بولوا موق ر ندنراکر قرش

 ا ا هایسرحم دارزخ رح
 لوتسم هراتمجوا لصانع .راردنک اس هدنرلب داو

 ندندافحا تن رلعوق كنو رزخ نالوا شل وا

 .امز EES قاعف تشد کک ندزکنح «بولوا

 هننکح تحت كنرلوضم قولاق ناك ندقرش هدنن
 « هجدیا لوبق ی ند ید رلنوو ؛ ش ا

 E یموت یافو « بوشیراق ۱۳

 هدنماسقن هغاناخ ترد كننلود قاعف .ردرلشم

 یافو یئروس مکح هدیقرش بونج كلا كرلنوب
 بودجه رکن ندنوا یاقوت میدن شل یا یخ
 هكنسارجم ( رتسیند) « قرهليإب یرغوط «رغو



haa,اب هه بن  

 مو ن

 تاود یرلثاطر و ؛شعا راشتنا ردق هنف رط یر

 هدم رف هد ی رلضەب ؛«بوریک هنتمبات تے كبه اثم

 كده سارجم افلوو یغد الامش .یدبا رلشمشلرب
 كذاناخ ترد روكذم رلسور . یدرلشما عسوت

 .افو « هدنرلن دالشاب هفمر دلاق یترادوجو رر ررب

 رب اف ؛پودیا رام تفو قوجرب ید هلرلب

 اوتو با هد ۷ ۰ تمواقم هنادص «هدهسرلشع |

 ؛شمک هنطبض كرلسور یرلتکلع «بوبلاق یرلن

 راطفا راسو ههماقع كلاع یسیرثک | تقو واو

 نوا ناشیر و وع <« كر هدیآ ترعه هب هيم السا

 كرلبافوا ربارب هارل سکرچ هدنطبض تیاتسکرچو
 .ردشلوبعونو یرلتریه یضکیارب هبهنافع كلام
 یجنآ لغو نالوب هدهیسود موی
 « ملکتم و قرش ۰ ردهدنرهدار سوفن

 .ردرلمدآ یلسومانو ناتشیلاچ

 .دبع ن ثرالا نب - ثراطاوا)۱ و ي
 نز ها ( ىعشاملا ىشرقلا بطلا أ لفو

 .هداز مع ك مدنفا (ملسو هلم هللا یلص ) هلا لوس رو

 هدننایم نیکرشء هدنسانغ ردب « بولوا ندنرل

 یندنک هلا هب دف و اه ربسا هنیلسم *یدابا

 ؛شعیا ترجه بواک همالسا «هرکص ندقدراتروق

 هدب ون بانج تیعم هدن وزغ یءهرکص ندنواو
 تافو هدهنندم هدب رعش اتم

ale oo 

 ا « بونلو

 .ردشعا

 طیحم ر2: ( Nouka-Hiva ) ۳۹ ات ون

 ( هکر )مات e اوو

 شرع ۹ ہلیا ۸۳4۵" «بولوا یویب كا كنمرازج
 هدنتلا قر لوط ۱۱۲۲۲ و هدنشهرآ نو

 یفیدقآ هنغامریا (و ) یسو ولج مسق . ردنوکسمهلا | هرتمولیک عب ص AY یس.هیعتس هحاسم .ردءقاو

 دو اشک ۱ ۵ یسلاهاو

 ندر ر لئابق هدنتهج تونح كب رغم | ۳0 .
 هب صقر ئز نح كس هلسق هطا | و

 . رو دیا ناس یوه اب

N01 ( 1 ) ( روال یدهرت ) تیایلاتىا 
 قرشهرتموایک ۲۳ تای هرزاق هد 1 دتلاا |

 ك E قرش ردقوا كنيلو نانو هدنساب وح

 .ردراو یسیلاها ۷۶۰۰ «بولرا هبصقرب ینا
(Numa Pompilius ( 

 یمکیاداریلامور یکسا سولپموبامو

 قغیدل وا

< 

 «پولوامسا نایر,و قدنف رطرلیلامور هنت کام نانید |

 E ه هدام «رز ز> ۶و « ترە
 2 ك ۳

 هیصقرب یزکرم كلوا هدنسیلاعش قرش هرتمولیک

 3 موزوا « نتک ۰ 34 « هررخذ «بولوا تنم كي

 و و نآ
 قرف«هدلاح یفیدلوا ندرلنیاس «بولوا یرادمکح
  لوا ےس ۷۱ 4 نداسیم دالبم « نکا هدنشاب

 نیناوف قوچ ربو ؛شفلوا دامقا هتخت هباج هامور
 .دنبا لوبق یرلنو ؛بودیا عضو هیبهذمو هیکام
 ردیا اهدا یغیدنلوا ماما ACS نوجا كمري

 ۱ سف رب ها:۲ ندنو اف «بواوا ی عسجت  شعا

 .ردنونظم یخد یغیدلوا موهوم

Numérien, Numeri- ) 

 ۔روطاربما امور (5 ۱ سونا صو

 یردار هد نخ رات ۲۸ كدالیم «بولوا ندنرل

 ؟شلوافاخ ۰( سوراق ) یردب راز هلبا ( نیراق )
 یردب اق هدنندرع ندنرفس نارا هنسوا هنو

 . یدشفلوا لتق ندنفرط ( رآ )
 u م هجرلب رع كبرخم ( ۱116 ) ۱ ۰
 رازج مویلاو شوا برم ی ی

 .یدیادودحم هلا هیات روام "اب رفو جان راق د

Eهتنوماس تنایلاتبا ( 0۲۵۲۵ ) ۳  
 ۸۷ توشروتو هدنس.طخ | هر ووا

 تاجوسنء كباو دلو «یسیلاها ۱۵ ۰ «بول وا

 . ردراو یلراج راسو هربخذو یرلهقراف

 لامش ىا تناتنومایب قلايا هراوون -
 هرج وسا Eê « بولوا ترابع ندزعف هو رم

 ۰ هردناسکا آ E ؛ نالیم "قره « هد و دح

 یمهیحط-هحاسم . رددودحم هلبرلتلایاوننروت اب رض
ANEلاما ۷۰ ۰ «بول وا هرتمولیک مد رص  

 حق بول وا هدهووآ یسضارا ۰ ردقلغاط یسیل امت

 تاناوبح هدنررب یتاغاط . ردراو یلالوصح رتاسو

 . ۰ واقیچ هراسو رينب «غاب «بولوا قرچ یمهیاها

  ندکیاو كو ؛ بوقج یخد كا رادقم یلیخرب

OIL CE 
(Novgorod) |ك ەيسور  

 ةداتج یلرغ لامث دودووون
  هدنسیقرش بونج هرتهولبک ۱۰۱ كفروب-رتیو
 (فولوو ) نلیکود هنلرک ( هغودال ) قر وا
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 2 ۲ نبتم ۳ SAE یاس 1

 ا كپ . ردراو ینا سا: شعبو یا

 ؛ یدرونلوا هرادا هګرآ هلبتفو < 0 رش

 هلمساوب . یدیا غلاب بیش ک ۶۰ ۰ ییلاهاو"

 كوب »کو نوجا قنرق ند ۳ کی د نالوا

 یرب درک د ؛رارد 6 دوروغوو
 ر . ۰ ردکوی ندنو یدع#
 ندنتهجیلاعث بضوابیمیاایا دوروغوون -- .
 و E2 « چ ولوا "هل امش « غروبسرتپ

 «رو ابونجو ندنفرط قرش بونج « فالسورایو

 هلبرل2لایا فوق ید ندنفرط یلیف بونج
 ۲۸و یلاعشضیع ۰۱۳۱۵ هللا ۷۳

 «بولوا دنع هدرا را قرش لوط ۳۷۶۱ ۲۵ 8

 ہرتموایک مبسم ۱۲۲ ۲۳۹ یبهییتس ةحاسم
 زود ییضارا ۰ ردیشک ۱۳۰۲ ۱۱ یبیلاه و

 « یرلغاط نژالآ » داراسور « بولوا قلاو

 رص ر یراکهشا مت » یسالا یادلاو» ااو

 . ردراو هدیره ت قلا

 هرتم لک مبرم ۰۹ یو هد كن رللوک ؛بولوا

 یءدنتهج برف یراکویب كا كرلنوب ۰ ردهدنتعسو
 در ( ورزواولب ( یهدنفرط قرش هلا (نلیا)

 هدنس هیلاعت دودح یغد لوک عساو مان ( هغودال )

 بصنم هلوکوت یغوچ كنسهراج هایم . رول
 هلسهطساو ( اون ) نالوا یغایآ توب «بولوا
 .روابیکرد رنز ددا 2 قبلا
 كنلرك (نملا) روك ذم ىرلكوم كا كنراپا

 . رد ( سایس ) هلا ( ووو هارو ) نالوا یغایآ

 هنلوک (ارکءو ) یغایا كن ( ورزوا ولپ )
 هند ینآ كنیلامش دهم هلبرطوا بولیکود |

 یربن (هغولوم) عبا ه ( سايس ) روکذم .ردیک
 . ردیا طالتخا هلبا الوو ليس هطساو لودجرپ 1

 كن رکیدفصاو نامروا یتصن و كنسيضارا 1

 0 راچ یشر «هعورزم *یضارا یخ ییآ

 یاوه . ردترابع ندهبلاخ *یضارا هد ست ۲

 هلبا نتک یتالوصح . ردیلتبوط رو ترس قوئوص
 ندهناتیو ندهرآ «فالو « رادواچ رادقم رر
 ۳ ك AE هوق ك_نغار وط . ردترابق

 .رددودج

 ا یمظعا مق <

۰۲۳ 

 ر

 ی و ن

 ۰ رددعاسم ربع 42 س هشم س كالو صع یداوهو

 هعلشاب كزسیلاها . ۳ هدیسهباها تانا وح

 ۰ وآ هل یعطق را ؛درلن امروا یخیمت رادم

 یک یا رخا تل دم رم دو كل يعمک «قایعقیلاب

 ۰ ردنرابع ندرلیش

 . ردراو هدیرا هقر اف

 ضمب رکیدو یراهاخ ریمد
 .ررمسقنم هیاضق ۱۱ تایا

 .وفووتتژین »] — یژز | 2
 [- تعحاص هنسهدام « دور ۱ دوررعوو

 ((-Novgorod ی 2
 ( Sieversk | كیسدورس دوروعز وب

 ۱6۸ كفوقنرچو هدنتلایا فوقنرج كن ەيسور

 مبأت « ه( رد ) قرهلوا هدنسیلاعت قرش هرتمویک

 هبصتر یزکم اضف هدنرزوا یزهن ( اتسد)

 یواح ینافتکرب لزوک یسلاها ۸۸۹۰ «بولوا

 نوا < یرلهناخابد « یسهاخهتسخ < یتکم

 - ردراو ینراجم كلشیاو یرلهقراف

 ربهاشم (فرش ن يحم ارکذ وا ) |
 ۶٩۷۰ « بولوا ندنفاو و ام | یوو

 «بولوا ینافلأت قوجر ۰ ردشعا تافو هدنخرات

 نیم ی نسي ٤اا كدر ر لحن لاخر ۶ یرار وشم كلا

 « ءاسالا بیذهن » بم هل بیرت ایه فورحو
 « ةممالئاسلانویع » هلساتک كوم یئاونم
 ۰ رد واتفو یرا یناونع

(Novi )هدنتلاا هونح تایل اتبا  
 هدنلامش هرتمولک 4۰ كل هونجو ۱ یو

 یدیل اه! ۱۰ ۵۰.۰ « بولوا هیصق رب مکعسم

 . ردراو

  Novi - Bazarاکیا »

 E 0 اراب یوون
 هدنرلهرآ هنتشرب هلا بوکسا ۰

 هدعف ئاشا بولوا هرف رب هدر هوا

 یناماکعسا هدعت . یدیا رووشم هلساماکعس نیتم

 ۵ ردشمالاق یمها « هدف وا مده

 ندع تاد کیا ندنسارمش !سرف ۱ ریون
 ( نیسح دم ازریم ) یر, « بولوا

 یغیدلوا ی-هداز هرمشمه كقاتشمريمو ىل :اةغصأ

 هداررا هد ۱۱۸۲ ۰ هل نطو لش 0 هدلاح

 . ردشعا تافو



 ۱ ۶ ن

 «بولرا ییلهد (ندلارو ) یرکد -

 نواو ؛ شلو هدرلقا راد بو ضعمب هدناتسدنه

 ۰ ردشعا تافر هدنطاوا ی رعه نرف یعکیا

 ع ریهاشم (دحا ن دلا باش ( ۰

 كرصم « بولوا ندنیخرومو ۱ ی
 تافوهدنخرات ۷۳۲و . .تأشن هدنس هیحات ( هرو )

 «بدالانونف براالا 2 امن » یتافلأت رپشا .ردشغا

 ۰ ردیربتعم باتک یلناونع

 هدنتلاباهنیس تاهسنارف ( ۱۷۰۵۱۱۱۷ ) |

 تب هنیس یقرهلوا هدنبرق كسرابو

 لزوک«یسیلاها ۱٩ 4۰۰ «بولواهبصترب یزکم
 ۰ ردراو یرلهقرباف شهبو یسیرب وک شاطرب

 لا یر قرف را ین

 .ردیلرزر ؛بواوا ندنسارعش

 ۰ 4 تل وش

 رااح هلکنایم و ناهد رده همروص

 زلاقو لیقرک هچه هیت قوب قوچ

 دنسار هش ین ی رده نرف یک و ۰ مع ےن وا

 ی یهاخم تان تک یا | له

 كلاس هباضق قیرط . یدبا یلهسورپ یسیجنرب
 ریکآد « ندنغیدلوا قفلاو ليم هويه < بولوا

 ؛شمافوا هرابدا هلتاعفد «هلیتیاعس هیناوذ ییدتا

 یدیا شلوب ترهش یخد هلترتعو شیعو

 بک بولوا ندنیسردم یسیعکیا --

 اردک ملطموش .ردراو یراعشا یسرافو

 نحریک هلا رت لک كرب رب یک كدخ

 نریک هلا ریونص خاش رب یک كدق

 رر یلدنقرمس یخد E رفا ج

 یراهغطالم شعب هلا قفشم «بولوا یصلخم كن داق

LKتب وش ۰  E 

 هدرک اچ خرچ جوا رب هک تسین لاله

 هدرک اوصهرب غیت نم نتشکب كلف

 | ندنسارعش دیس یک ی نده ] فان

 هزاجج باج « بولوا ندنیسردم یسیجنرپ

 ۳و 14>

 تافو و ۹۲ رسم ندعح یافا « هل تم نه

 :ردکنوا تب وش . ردشعا

 یبک رایهاش. هلیجام لزق یدقیچ رلبلال
 بکر ایهاب- ینس نیرنخ نسو- یدکچ

 نایلس ناطلس ینوناق ناکۃنج ییعکیا --
 (ېلچ قاروط ) «بولوا ندننایعاو ال یرود ناخ
 هدازهش ناجات نارا . یدبآ روه شم هاک خ د

 رومأم هنیدزن كهاش هلترافس «ینالوط نددیزیاب

 تن ساوصخ هدنخرات °۷۰ ؛هدوعلادعب «بولوا

 . یدشفلوا مادعا «هنرزوا ینایوزع

۳ 
 : ردیصاخم كنم داق ترد ۱ یاه

 و اربا نی -سح EE مت

 تسراکت فلز ام بلطم فرط ودره زا

 راز و هععسام بهذم رد دشاب

 نیسح ناطل- هبلاراشم هنب ییینکیا =

 یسهریشمه كدینام رک لضنا E ةجاوخ انارقاب

 ردوا همطقوش . یدیا

 هدیدرد روت دنرادن هک

 هدیبات هام ناشیا خر

 هدیشارتان تسیبوچ ورس

 هدیدان نارعاش نیز هآ

 دنناوقیم ورسب نابوخدق
 رابع ماعا تسدصرک هام

 االوم « بولوا لزاش یدعجوا بس

 METE شحاشاب هرکص زآ ندیماج نحرلادبع
۱ 

 ا :ردکنوا تب ود ۰ردشل:وسر هریظن هنبراعشا كاملا

 ارور یرب نآ مديد باوخ رد ات هناوید مدش

 اروا یسک یرادیبب درک لاح دشاب هچ

 :ردکنوا توش «بولوا یسهدلاو كن داآ رکا

 ما هدرک اد ما رآ یی درد بش م زور

 ما هدرک ادب مایا نرد ادم درد

 نایلس هاش یرکیدو یل ( ئاق ) یمیرب --

 ا یلوا ینبحاصم كنس «دلا هانیون م
 « هدهسیا راو یغد هرعاش ییآ رکید هلصلخو
 . یدمهنل وا سرتسد هنب رار اعشا

 هطخ معلا قارع كبارا ۱ ا
 : ا هرتمولک 1۰ تا دمهو



 قرهلوا هدنرزوا دره رب مبات هضامرا هخرکو

VA: E۰ پولوا هبصق رب هدعافنرا كلەرتم  

rیرلاع مو راج لزوک هدنفارطا «یسلاها  

 ندرصص .ددراویرات | ضعب هلاقند هعدق ةهنمزاو 1

 هایس مس ندنرہنو یغیدلوا یلکیه زوکواریو قیلابرپ
 روماچر لزوک لمعتسم هدنماقمیروماچ یجهلولو
 نویفارغج یغیدقیچ هیبط تاناب شیب هدنفارطاو"
 رشد كور هلمتفو . ردروطسم هدا مالسا

 باطل ان رع ترضح . . ردشع ا ید هدمب «بولوا

 هدیرعه لاس ی ۱٩ هدننامز ( هنع هلایضر )

 نارا مدنسمزآ درج دزب رکسع هل مالسا نیدهاجم

 هیعطقو هیظع هبراحم نرو ماتخ هنتلود مدق

 ۱۵۰ ۰۰۰ كرلمارا «بولو عوقو هدرهش و
 90 ثنازوریف و ترابع نادنرگسش یراوس

 و یئرات هنوظع ی ودرا نالواهدنتل[ _

 شلروس قوس نیلسم هبلرسر هدندابق تحت
 هشذح یداق «هلغلوا دیهش هدهلح كلبا هبلاراشمو

 ةبراوبو ؛ : شل وا لئات هت رغظم «بول نایلان 3

 هنسهیظعتاود كلهنس كرب ردق و كارا هلا هیعطق
 1 ۰ ردشلرو ماتخ

 هک «ردرهر هدماش

 ی ۱ a رم

 ٦ ندلیبج «كرهدیا نایرج یرغوط هیرط «هلناع
 ی رولیکود هزک د ۳ هدهفاسم كل هرتم 0

 دوم (زوع ) ی٤ل (O هدندنع رلبل هکینف 1

 ییدنکوروس هدنناضف «بولوایمسم هلرعسا تن ذاک

 یرزمرق زیکد هدهفاسم یلبخر, ندراروماچ یرنمرق |
 وا . یدروشلوا لج هنناق كزوع لاحوب «هلغلوأ
 رلبدوبومالسا لهامویلا «قرهلوای-هیه كراداقتعا

 توس قرهئلوا دع سدقم یخد هندن "
 هنتي وسم SRS ہ ( مالسلاهیاع ) میهاربا ترضح 1

 . روئلوا دانسا "
 هر اش لحاس حلا رها رز 1

 یر درفامرا نایکود رییکلار 1

 كرام لبج یدنلاعش یاتنم انا لبج «بولوا |
 لامش گروک ذم لبج « هلناعبن ندنرلکتا قرش "

 «هللا ذخا ید یاچ چاق رو «قر هشالوط یی راکت 1

 یرفوط هب دان اتو ك_زفاعس ساب ارط

 ی دلحاسوا . ۰ رولت ود هزکد « گر هديا نایرج ۰

 ی ن

 یدن را رب ها ] تاک هک ردرم ر هدماش لحاس ۰
 قاطرو ؛نایرح هدنجما كنبدارر قلایق «هلجورخ

 توری « كرهدیا لیکمت 1 ضراللا تور هلالش

 رب یرادقمر كنبوص . رولیکود هزیکد هدنل اش

 اقا هنرهش توریب هلیسهطساو لودج

 كوي هدننی طساو هلبا دادغب ۱ نا و
 - ىلع ترضح ؛تولوا هیحاتر

 مقاو یراق هجراوخ ك ( هنع هللا یضر ) یفثر رلا

 .ردرومشم هلغلوا یعوقو لح كنس هيظع تب رفظمرب

 ایحا هلیوص كلودج كور,
 لا « بولوا یواخ یهرثک ءارقو یضارا شقلوا

 هیفاصو فاکس «ایارجرج یرهرومعم فورعم
 رومعم كب هلیتفو كڼهبحانول یوه توقا . یدیا
 یناراح و تامزانم كرليقوڪ“ هدعإ و «شفلو

 « بولوا بارخ « هلغلزوپ لودج هدنراهرص
 هدلاح ر بارخ هدنتروص راراودورا هبت ی رهرومعم

 یکز اماشایندیا ثبشت هنبرامما كلودجو «ینغیدلاق

 مک EL داقتعارب
ASلفساو طسوا < نعا ٠ رو دیا ناس  

 . یدبا مسقنم مىق چوا فورعم هک د

 تدابع كنموف هزم هدتیاهاج نامز ۱ ۰

 موق « بولوا مص 7 یرلک دشیا ۱ ۳

 « هلرسک یو ( مهن دبع ن یعازخ ) ندروک ذم
 فرشمهلءالسا فرش «گرهدیک هیوبن بانج دز
 :یدناشایوس یرمشوش هدنرسک یانئاو ؛شلوا

 ةع مدال مهن لا تبهذ

 لعفا تن یدنا5 تست نددتع

 اهلقع تمجارنیح یسفنل تلقف
 نو
 دمت نيد موبلا یدق تیبا

 لضفتلا دجالا ءامسلا هلا

 شلرلآ ندهلجد

Eهبصق رب هدنسهیحان باز هدیرغم |  
 هد € نادلدملا معصم « یغیدلوا ۱ ۳

 ۰ ردروطسم
 هبصق رب هدنس هبحأت هزج كرصم ۱ ۳

 رودنا ناب یوه توقا ینغیدلوا

TS 
 هد ۱۷۰٩ بولوا ندنرالارنح

 هزکسف نکا هدنشا ۱۸3: شعوط هد( قولراس )
 تماعش زارا هدناب رام یهدننامز تروهچ «بوریک

۳۹۰ 



 ١ ی ن

 « قیرف هد ۱۷۹۹ اولی هد 0۹۹ ۰ 6۶|

 نکنیشلا RNAS و قوا رشم هد ۱۸

 یااونع یدر هووتسوم ید هد ۷۲ «یس هود

 نالوا یثراف ههیسورو سور . یدشعا زارءا

 تراسج رب كوس هدزکروبو هنایساو هدناب راح

 ةطرو هلناعفد ینیرکسم زنارف «بورت-وک ترام.و
 ینو لونا هد ۱۸۱ ۰ یدیا شمراتر وق ندک اله

 یجنزکس نوا « بولو' ندراندبا قیوشت هتغارف
 هه زایماو مار ول لوم نسح ندنف رظ یول

ak۶ ناو تم تالش ییوخزا  

 هب سنارف 1 هاا نويل مان هد ۱۸۱ هو

 كودرا نالوا رومأم ههلاقم .هدنکیدتنا تدوع

 قاهلا هنسیدنفا سا « هدلاح ینیدلوا یادناموق
 .یدشعا

 «رهشکی» یتعب ( )16۵00۱15 ) ۱ 1 ۳

 یک دنیطسلفو یلومان یهدایلاتبا | مس دب
 ءا مسا تب هعدق ندم شعب رکید لبا سابا
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 ردنا كو~ ( ۱۵۸۲۵۵ ( ۱ و اه

 هدنامع رحم .بولوا یسیئر هیرحت ی

 ینیدزای ۰ ردشلو ترهش هلتحایس یقیدلوا شمت
 یرلهرقف ضمب زکلاب «بولوا دونات همانتحایس

 كرا ندنو « هلفلوا لوقنم هدنخرات كسوابرآ

 .رویل.شالک | یمها

 كنرشک ییا ندنسارهش ناتسنه | ات

 (- نیدلالاج) یرب «بولوا یه | 22
 : ردن وأ تیوش . یدا ییاهد

 نتخو- رکید رجه دهاوخو قشع زا متخوس
 ناخوس درعم متخیرد تسا تشکلا یمه

 ندنسهمهاز ونهکل ( لالنهوم )یرک د -

 یلعدجاو نالوا یریخا كنیرارادمک- دوا«بولوا

 « خراتلانازبم هو یلاولد بت. یدیا یسیشنم كاه اش
 وش .ردراو یرئا یا هلرلناونع « نافرعرح هو
 ینیدلوا شملوس هدنحدم هاش ىلع دجاو تب

 : ردن دنس هدیصفر

 موک ناسچ یاقاخب تیالاو رکف ریظن
 یناقاخ دوب ییادک یاقاخ نہا ناقاخوت

 نا جاقرب ندنسارمش یئاثع )
 : ردصلخ أ یداب

 ۱ ی ن 1

 مرردلپ ناکةنج « بولوا لزورمس یبجنر
 هاشداپو ؛ شماشاب هدنامز ناخ دیزاب ناطام

 ۰ ردشما وس دناصت قرحر هدنحدم كملاراشم

 تو اا اشا دها ۰ ردراو یناوید بم
 :ردکنوا تب رد ۰ ردشمل وس هریظن هنیرامشا

 ک اول ریش ریس یدروک كلف یوھآ
 الآ مد یدلوا ص مد ندنرکج نوخ

 قوتاز اک ج «بولوا یلپوکسا یدیینکیا
 اإ سایا اغر هلایخ هدنرود نایلس ناطلد
 دقسومنف . یدیشغ | ههابس مز ندنفرط

 ۴ رلیفرشضمب ییدلهتسب یدنک«بولوا یتراهد یخد
 f حطم وع . ردشفلو لوادتم «تقو قوچرب
 : ردکز وا

 ضهبنلک ۱ ددرای لایخ هدمن ذشوک
 ضهچنلک ۱ ردرازلک الد زقشع لبلپ

 ندرهداز دیوم (ميحرادبم) ییمچوا -
 : ردکنوا عاطموش «بولوا لقوا كن دنفا یغش

 هدراهن و

 هدراهب ردلکو لبنس هشیمه مريس

 راک ( یدنفا - دم عیغ) يرد -
 ۱ هن دنک « بولوا ندهبولح خیادشمو ندنوف وص

 لصا نع . ردراو یخد لوق تق رطرب بوسام

 هدرهع «بولوا لدنس هرق یناغوص هدبل وطانآ

 0 5 ( یرصم ) «دوعکیدتبا تبانا ذخاو لیصح

 سلخ هلو هدنراعشا ضو « ردفورمم یغد
  ناطلسوهدنللا وا یره نرق یمکیانوا . ردشغا
 1 تعم دعس فرش هدنرود یا ناخ دما

 لیل ندلایخ یخرو فلز

 هدکعا تماقا هدهسور هدعب «بواک هتداعسرد

 لاو «هنیرزوایمهنارکفوصت لاوقا شعب «نکیآ
 قالطاهدماو ؛شغلوا ین هبیللدم هلبتباعس فان دنفا

 تع نع ههنردا « هلدورو هتدامسرد « قرهناوا

 بن هیهسورو «فیقوف هنب_ابقاعتم «هدلاح یکی دتبا
 یرامشا . ردشعا لاحترا هد ۱۱۰۰ «بونلوا

 ؟دنرظنٌطق قتلوا نعضتم یب هفوصت ییاتم زکا
 : ردندهلجوا توش . ردلوبقم

 نوچ مک هدیرب كنیزاین ردقوچ یلکشم
 داسک رولک هنیدهز ىلع هقدترآ دلدهاز

 یرب ۰ لنوت یرب هدنسهرک ذن نیطف ےک
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 قرهلواییرح اص راصح هرف هدیرب «ییبفرشراصح هرق

 نایاش یرارعش « هدهسیا روطسم یزارن چوا
  1یدلروک لغت ِ

 را یداس و  ۰۰ترد ید ندنسارعش سرف

 یداماد تكنیوفص “ینا بساط هاش یف
 یداماد كنم وفص نیسح اه کت یردب «بولوا

 تافو هدناهغ صا هد ۷ . یدیا یریزوو

 ردکن وا تسوش . ردشتر :

  1ارام لد یشوانعلز هیشرک كيب

  3راغلز لد فسو هک دور نانچ ۱

 - یدابارتسا ( نیدلاسعث الم ) یبیونکیا
 ردکنوا یعابر وش «بولوا :

  3درع لصاح دوش رکذود ود نان كي
  ۹درس ییآ ید هتسکش شد *"هزوک زو

 دوب دیاب ارچ یدوخ زا مک رومام
 درک دیاب ارچ یدوخ نوچ تمدخ ای

 ? zaبولوا ىلاراخ لصا نع یسیعچوا ¢

 هاد هدیلهد ییدنک «هلتلحر هاتسدنه یردب

 هدنفدراو هان س دنه نزح ىلع جش و ؛ل «

 هدافتسا ندننالاکو «باستنا هنسودنک« چرت بحاص

 رک تب وش . یدیا شتا

  5زونه ادم ها اپزا تسشدو مدرع

  Nزوده  اخزا هتشکع عشوچ دزبخیم دود

۱ 

  3«بولوا ندنناکدازریما تاره یس درد

 ردکنوا یابر و :
 درذک ناطاس تمشحو مشح لد یا

 درذک ناشیرپ شیورد بش و زور

 تسه هکراکره هکوشم نیو شون ی
 درذک ناسآ یریک شیوخ وچ ناسآ

(Nias ( ۱ هرنک زوج هراموس  

 هدنسدش راق یس رھ لحاس تب 2

 هطآرب كجو مقاو هدهفاسم كاهرتموایک ۰
 لامش ضم ۰۳ ۳:۰ هلا ۱ ۳۰ « بولو

 هدنرهرآ قرش لوط ٩۵۳ ۳۱ هلا ۹۳ ۱و

 ٩۷۰۰ یسهیس حاسم ۰ هدلاح ینیدلوا دتع
 . هدار یک ۰ ۰ یبلاها و هرتمولیک عبرم

 یلحاوس «بولوا یهضراع زآ ییضارا .ردهدنرا

 .ردراو یرلناعلو یوق یلیخر, .ردقلقات و قلا إ

 كپ یهبراج هایم و یرارومناب

4 
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 یساوه . ردقوح

 ۱ ی ن

 «هدهسیا تبنم كب یغاروط .ردیلتوطرو قاعص
 - روینلشیا یر, زآ كب « ندنفیدلوا لبنت یسیلاها
 ناتسدنه «نونو «قوماپ “جر :یالوصح هیحلشاب

AE E 
 وا بوسنم هنتیسنج ( اناب ) نالوا یهعدق *یلاها

 - ردراو یرلبهذم و نیبآ بیرغ كرلنوب « بول
 ه هر زح قرهلوا برع و ییالم ۰ ا تزا

 یرلنامروا . ردهدشلا كرلنالسم نالوا شعشلرب

 یخد رلندعم ضمب رکید و روک « بولرا قوچ
 .ردقوح یفیلاب و یرلحاسع .ردنونظم یغیدناوب

 ,Niassa) النهصعه) aji دوخاب ۱ و
 هدنسف رش مق كند ونج یاشر آ 8

 هینالآ» یسیلاعش یاتنم « بولوا لوکرب كوي
 هدندودح یکام رایک:ز نالآ ینمان « یساق رفآ

 سا یرکید مق « هدلاح یفیدلوا هدنلخاد او

 قسازوم ناالوا دع نان هه دلزیک:روب

 راط دت هونج ندلاش ۰ رددودعم ندنکلاع

 ۱۳۲۵۳ هللا ٩۳۲۰۳ «بولوا لوکرب نوزواو

 یطخ قرش لوط ۳۲و هدنسهرآ ییونج ضرع
 هدنلحم شینک كاو ٥۷۰ ینو .روینازوا هدنتلآ

 ۱۳۲ نر یا سوت
 بونج هدعبو هونج «بوقیچ یر (هریش) نالوا
 یراقو زآ ندنسهلاد «قرهفا یرضواع ه قرش

 ةحاسم كلوڪك رهن ( زماز )
 نلزیطسو هرتمولنک مبص ۳۰۰۰۰ ىلە

 . ردردق هرتم ۸۰ یعافقنرا ندرح یاذع

 یعافترا ردق هیهرتم ۲۵۰۰و ۲۰۰۰ هدنفارطا

 كنرنک | «بونل ول رله شمبو رلغاط ماطر نالوا

 . روتنازوا كد هناحاس كلوك ىراكتا

 هدنلامش یاش سا ( ۵ 5

 0 2 اراغاب
 لثم هدشافو تمظع « بولوا رهنر هد سهارا

 یرهش ( ولافو ) . ردرومشم هلب-هلالش نایلوا

 هدنفرط قرش ۰ هلحورخ ندنلوک ( هرا ) هدنناپ

 بیف و یترومچ ( قروون ر كەت كلام
 هلاعش «مدلاح ینیدلوا قلایا وهراتنوا تاهدانف هدنتهج

 ردق هب هرتمولرک ۲ و ۲ « كرەديا نایرح یضوط

 هفاسم كلهرتمولیک ۳۰ هدنجما كغاتب ر ندیا سوف

 نالوا یعافترا هرتم ۰۰ «هرکص ندکدتبا عطق

 ۰ رشد راق هني



 وا را اتو ۶

 ۱ ی ن

 لاحم ییرعتو ریوصت و هرب ندرب نددس رب قلابق

 ؛برلبکود هبیغاشآ ها ب ي زرطو تەھ یادص رب

 ر ولع هل ابتو راط "بس بارم ییرافوو نرد

 «قرهقلاقراخم رب نداروا و هنجما كیهرد

 مئالع مقاط رب ندنراسکنا و ساکمنا كم هما

 هدنرزوا كدس .رولوا نرظان یازفا تار رلامم

 هلالش «هلغمرآ هپ ییا یربن هریزج رب نانلو

 | وص «بولوا تيد دس .روینلوب مسقنم هکرلپ
 | وص نشود «ندنفر دقآ قر هال مق یرلبا هلبا زمخ

 «روینلو لر شو بنتسمزآ یسهدعاق كدس هلبا

 نداروا رلنلس هابط هنتشهد تلبهرظنمو یدلز وک هک

 روک ذم ندلحاس یهدنتهج هعمتجم كلام. ریل هک
 هد هر زج «یک یفیدشلوا دیدع یربوکرب هب هرز ج

 هللوب دم نداررا ؛بولیچآ كياد رب نبرد یک ویق
 هنلهرآ یءدنسهرآ دس هلا وص نشود « رها
 ینرلابق تبهربزج كرکو كدس كرك وص . رایج
 هرتم ر هدهنس هلالش هلغل وا هدکمروشود اب داقم

 .ردهذک یا یرغوط هفرط یکیداک ك رېن هدنتبسن
 . ردهدنفلن وزوا هرتمولیک ٤ ی.ارحم نوتب ك

 کود یس هرتم بعکم ۱۱ ۰۰۰ ەدە هدهلالش

 نالوا یغاشآ ندنوا كرکو یراق« ندهلالش دلرک

 یطخ لوب ریمد رب «بولوا ماص هنئافس ریس یعق
 ندهلالش «هلدادتما هه.و یسقرش لحاس یخد
 هرتم ٥۷ ندنساذح فبوص هدیغاشآ هرتم ۰

 ندهراغاین . رک هلحاس روا ندیربوک هععآ رب ثاسکوب
 وص قوج ردقو « هدهسیا راو رلهلالش كسکوت

 .ردقوب کود
Niam-Niam ) ۱ ۳ایام ريبعلو (  

 هدطسویاقرفآ( مای ءم ) هجن | 2 ۴
 ليلو هدنسبرغ بونج كروفراد هدیئرن نادوسو
 كنبرلهضوح یلوک داچ هلبرلیظع رهن وتنوت هل
 لصا «بولوا موقرب هدهعفتم *یذارا یهدنسهرآ
 هر یرغوط هیرغ كرلن و .رد ( هدناز ) یرلمسا
 «بویلوا مولعم كب یرلقدنلو رشتنم ردق هر
 هدنراجما یسوفن وقزسنارفو یسهلقتسم تموکح وفنوق
 هننیمخت كنبحايش ضمب .ردنونظم یرلقدناوب یغد
 می ۰۰۰ رب یرلقدلوا نکاس هروک

 .ردهدنرلهدار نویلم ۲ یسیاهاو هدنتعسو هرتمولک

 هنکنر رقاب یجشزآ و ءایس «یلیو هتروا رمال این

 ب ی ن 1۸

  Jy aی لا 4

 داب ؛ېلچاص نوزوا و قجربوبق «یلکنر رالاچ

 « یورپ قیصاب زا « لزغآ كچوک كب « لزرک
 قرع «بولوا رلمدآ یلدلآ شینک «ییفادوط نیلاق
 (یرلبدنک . راردهدنمح یسنج لزوک كا تانیجنز
 هلقلراوخدرم یقجنآ «بولوا رلمدآ براحمو روسج
 هجنادوس یرلعسا هک « ردراو یرلترېش ردقوا
 رویلمناللوف هلیسانعم راو دس هجلاع نوش و

 تفارز « بولوا لوغشم هلوآ هدایز كا یرلبدنک | هسب
 قجنآ ندیرد .راردیا كرت هنبراپراق یراشبا
 زکلای « بویالغاب هچراپ رب ردق كجهدبا تروم
 هدنقح یرلقل راوخدرم ۰ رییک باونا یرلسییر
 گرلحایس یایوروآ نزک ی نرلتکام «ریارب هلبرت رهش
 ؛ شمهمروک لاح رب هلو هدنربدنک یرب چ

 | بواالهراپ ینعشد رب نالینوط هدهراحم یرب زکلایو
 رح فرص یغد وب «هدهسیا شمروک ین راکدب
 تی ههورکم تداع و یراضعب .ردشلوا هلبا ماقتنا

 مازتلا ینفیدلوا صوصخم هنیرالربق ضعب زکااب
 i كةللرويس هلا هکا یراشید .ردرلشغا

 هروتشو» و « هژئاس تر آ» ] | هزان

 [ هل روس تعجاص هنر هدام « هزناین

Niebuhr ۰اشم هقراعاد (  

 دا ۷۳۳ E ۱ و

 تافو هد۱۸۱۰ و « شنوط هدنرووسغن دول

 ۶۳ زم هدکلر هلا یک ترد رکید . ردشغا

 روهشم هلیتحایس نروس هنس ٩و ییدننا هبرملا
 ئاد هنلاوحا تبرعلا ةريزجو هتحایس وب «بولوا
 ۰« بولوا ربتعم كب هک « ردشمزاب باتک کا

 1 .ردشغ وا هجرت یخد هينا و هب هج زسن!رف

 دوم فيان !يفوطف ( 2200::7)
» ٩۱ 

 55 :تولو ناور حد  ۲نواشر هد

 ردشا تافو هد۱۸۳ ۲و ۰شمشوط هد (هژاسروس

 :برزوا یراهحول ما و ندمم یرلهحول كوکحم
 ها بفارفوطف «بوشبلاج هنشک خرط كخا لق
 ا هیت (ابارغولم )و ؛ شلوب نساس
 لبا ( رکاد ) هد٩۱۸۲ ۰ هرزوا كميرا ینف

 .یدیا شا تکرت دقع
 ۱ کر یهنولاج Nippon) ) ۱ ی

 کوس كا كنهرزج دوس ترد 19

 ۳۳ هدننیب یرهرزج (وسویک ) هبا (وسی)؛بولوا



 E هل ۰ کاو هرتم

 - وا هرتمولک مب ۲۲۷۳۱ ید هک

 قس هدنسهدام « هونا » تامولعم كج هل ریو

 . ردقو تجاح هنرارکت «ندنغیدلوا شما

 ندنف رط رلینانو از

 نایرو هنسهجوز كرمت ر | سررفوتی
 ندکدریتک هتع ىسەجوق «نیداق ون «بولوا

 تماسج كنسهبرت . یدیشمرردای یر وکر كو
 .ردهرومشم ید هلیتنزو

 هراوق دوخان هبیل و د هلرکبد مانو ۱ ۰

Niger, Dhioliba, Kouara ( 2 ) 

 .وا یر ندنغامرا كو ترد كنس هعطق اشرف

 « هلئایرح هدنتهج برف كن هروكذم عطف « بول
 .رواکود هنبزفروک هنیک عبات هب یسالطآ طع

 هةشب ندنفرط یر ره كماوقا یهدرارب ییمیدقآ

 لس ( برع نودفارذح ۰ قرهشل وا هی هلعسا 1

 یو یفارفج إوروآو (دیبملا ليل ) و ( ىيرفلا
 .ردرلشما هيس ( رخن ) هلیسا نهم « یربن راهرف 9

 هناحاوس یونج برغ كنب رغ نادوس مظع ر 9

 ك:غاط ( وراد ) ندلابح نالوا دتع ازا

 هدمیو هلاعش «هلنامن ندنسهبعشرب ناد ( وقناروق

 نادوس « كرهدیا نایرج یرغوط هقرش لام
 یرهش ( وفس ) نالوا هدننکح یزکرمس 9 7

 هدنرانک كریيک یارحم «هلا ذخا ینرېن ( یوخاب)
 ماود هدتماقتسا وا كد هنبرق (وتکیع ) نانلو

 یرغوط ه قرش بونج هدمب 0 ا ؛ردیا

 هصوح هدیلامش ضرع ۰ اس رقت رقت كرهنود

 یرفوط هقرش هدمب هونجو و هندو

 یندودح تنوتوتوس هلا هروکذم ۀطخ كرهڼو

 هرکص ؛ریل | رهن یہا كجوبب ناک ندقرث«قبرفتلاپ
 (هوتب) ندلوص هنب «كرهنود یرفوط هونج ٩

 مسون اهد تاق رب «هلبا ذخا رهن رب كوب هلی

 ر ی ن 9۹

 ( نی ) دودعم ندننارمءتسم بلیورتلکزا « كرهدا

 « هلماسقنا هرالو قو> 7 تاعو ؛ررک هنتکلع

 لیکشت هیلاد كرب رب شعازرا هبجا كزکد

 هدنسهرآ یرلپوق دام ( هلا ( نین ) ردا

 ۶۰.۰.۰۰ ۳ یسار + كرجن .رولوا بصنم هزکد

 یهدنسهرآ یصنم هل.هبنم «بولوا نوزوا هرتمولیک

 .ردترابع ندهرتمولیک ۱۸۱۰ قجنآ هسیا هفاسم

 « هلک ا مطق سوق رب كوب یرغوط هلاعث رهن
 هراح ةقطنم رار یکیدتبا نایرج .روینازوا ردقوا
 (هوس ) « هلغاوا قوح یرارواب «بولوا هدنلخ اد

 ۲۰ ۰۰۰ ابرق هدهینات هدرب ییدشلرپ هلره
 سود وص هرتم بکم

 اا 4 ندنسارمش ناتسدنه ۱ 7

 : ردمصلخ

 دابآ ردیح تناتسدنه ( ناعلع یدبم )روسی

 :ردکنوا تیب وش «بولوا ندنرهش
 تسا هدرک ربخ ایه لد نسل

 دیآ ی را زورا ريت

 ییاهد ( ندیاملا نز ريم ) ی یه کیا ِک

 دم كنج راقفلا وذ تاداس باو یردب «بولوآ
 .یدیشغا تاحر هاتسدنه ندناردنزام هدننامز هاش

 : ردکتوا تیب وش

 نارجه زورپ نم شسرپ رد
 دهان ام رات بش زا ريغ

E 
 مسر ردا-مم ناخ شح دما باو هلو دلا ر ی

 :ردکنوا ملطم وش . O ییلهد هن ( كنج

 دیآ یم نابزب یساپس هزات سقن ره
 دیآ ی ناچ "هدنزرون هزات یمن هک

 ناتسدنه ( نسم دم جش ) تر
 ر دیلیلهد ؛بولوا ندنساررعش

 تد وش «بولوا یسهموظنمرب هدنقح كنو نوفآ

 : ردندیوا

 یشوج هفرط دئراد مهاب كنبو نویفا
 یشوپ زبس ییودنه قسم هايس یرضخ

 دازاریش و هدنس هطخ سراف كنار ۱ ً 5
ِ 

 ه دنس وذح قرش هرتم واک NS هم ۲ +

 قرش بونج یاهتنم كلوک نالوا یانمه قرهلوا
 4 بولوا هبصق 4 هددودح نام رڪ و هند

 هدنفارطاو یسهرظنمو عفوم حرفم «یسیل اھا ۳۵۰ ۰



 ر ی ن

 ك کوب و یرلءلرات شاضشخ «یرلبو غاب لزوک
 هلیتقو .ردراو یرلنامروا ترابع ندنرلجاغآ هناتسک

 یر رها لح كنيهذم یاب «بولوا كوس اهد قوح

 . ردشفل وا بت رخ 2 هدنسهرص ییقمت كرلساب « « هلغل وا

 ( ناک هلر (Fs لوک زیرین

 ۱ ۵ ۵ ۵ هک. ردلو E و ه دنس هاف سراف كبارا

 هیلونج قرش ندیلاعث برف هدعافترا كلهرتم
 ؛ رونازوا هدفاسم كلهرت«واک ۱۳۰ یرغوط

 لا . ردهرتمولک ۲۰ هدیا هدر شین؟ كا

 یرهن ( ریما دنب ) هلرک وب ندنسهشوک ینرغ
 كنرلاچ ( راولپ ) هلا ( ررک ) هک ۰ روایکود
 زا تي کارد كلوك ۰ رولوا لصاح دار

 یبوص . ریاک ردق هزید قجتآ وص نزاب « بولوا

 زوط هدنعسوم قاقاروق كلا ىح « بواوا ىلزوط
 سا قوچر هدنررانک .رزو هدنت-وا یرالتک

 یرلجافآ هراسو دوکس ماطر و یرلهبارخ رلهرومعم
 .ردقوح هدی.هئام رویط راس هل رلکدروا .روبنلو

 رنو دور |>هدوخده ڈی
 هدنسبونج قرش هرتمولک ۸۰ كغروبسرتپ
 هدن.سیلاعش قرش هرتمرلک ۳۹۷ كیهووتسوم و
 رب ئر تلایا هدنساقتلم تل هقوا هللا اغلوو و

 « یتاماکص-ا « یسیلاها ۷۰ ۷۸ ۰ بولوا رهش
 هنب رازق ناکداز ؛ییدادعا ب ی «یت کم هس رح

 یرارتسان ھو اسیاک عنص٭ ددهتم «یا کم صوصخح

E ME 

  ۲«ی.ورتابت كوي رب «یسهرواح رب «ینیرش عماج
  ۳هت ساره ارابتعا ندن۲۵ دازوع «یسهناخ هتسخ

 ردق ی هک ۲۰م هم م و ندبا ماود یآ جم رب

 «تار ا «موم «نواص «یرانب رب كو نانالپ وط
 ین راجم ی یرل هشراف هراسو هننک ام «هیارآ

 .ردراو . , 2
 - «همورت-وق الاعش یتاایا دوروغوو یون

 «دوساتو ارم ؟انودج « قسرسیسو نازف «هقنایو

 ةحاسم . رددودحم هل رلتاابا ریعدالو یخد ا

 بولوا هرتموا بک مبص ۵۱۲۷4 ی۔هیعلطس «
  ۱۰۸۰ ۰۵ییضارا . ردنوکسم لا لاها

 هژرلن امر وا قصو رلةلقاتبو ىا ه دنتهح لامم

 ردهبعفل اهد هدنتهج بونج «بولوا روتسم .

 سی ن ۳۰

 ۱ رپ قاموق مقاطرب قن « بویلرا یرلغاط

 « بورک هشلابا ندلامش ینامرا اغوو . ردراو

 ییا کام «هلبا لیکشت سوق رب یرضوط هقرش
  دودح كتلابا «( هقوا ) ندغاص هدنلابا لو

 اک اهدو (هروس ) ندفاص هب هدنسهقرش
 وتب هلمجورم . ریل آ یبرارهن ( هغولتو ) ندلوص
 هادنسم هام رزخ رو و دنس هض وح ) الوو ) كايا

 كچ وکی ٥ «هدهسیا ردق ۳۵۰۰ یرالوک . ردىقاو

 ۱ یساوه . ردهدالاح یانات « بولوا نبرد زا و

 ۱ یرلفرط ضب ۰ بولوا یلتوطرو قوئوص كب

 ۱ زوام*یغود یکی نویلم۳ ندنسیضارا .ردیل هقیص
 یعود ۱ ۸۰۰۰۰۰ ۰ هعورم *یف را یمق

 ٩۰۰۰۰۰ و امس یعود ه Es « نامروا

 ۰ ردترابع ندهیلاخ *یضارا یرادقم برف هعود

 هد هنس یا ی «بولوا تانم زآ تب یغارب وط

 ۲ رادواپ یشبشقب هدزوب هاناخذ ۰ لپ هلکا رب
 .ردترارمندرصمو هرآ «یادنب یروصتوفالوو
 نونو سنجر, یدام كپ « نتک « ریونک «هتاش
 - امروا ۰ رولوا لصاح یخد رهزبسو هویم ضمبو
 . «بولواترابع ندنعاوا ماچ یراعثا ےک | لب ران

 . رونلو یخد هراسو نکروک «رومالخوا «هشيم
 8 ردزآ هدیسهیلها تاناوبح . ردیبک قو ینداعم

  یمیانص . ردقوچ یرنافوق یرآ هدنرافرط ضعب
 رئاس هلبراهناغکود موو ریقاب «بولوا یرلیا یخ
  یرلتالومم یونسو هنیددع ۵۰۰ یرهقراف
 ا اد . ردسرف هنتیف قنارف نویلم ۰
 ۴ هدنالوسم هراسو هکو یربجارس تالومحم

 داوم ندچاف آو هلکلیج هتس-ارک رلیا وک . ردقوچ
 ٩۱ تلایا ۰ رلردبا لافتشا ىخد هلبلامعا هفاتخم

 Ys یسهبصقو رهش ۱۳ بولوا ممقنم هباضق

 ۳" »۰ هدنندب یبیل ها . ردراو ی. هبرق

 ۰ رويو راتات

 هدام « رواشی » ] ۰
 روب

 عاص ىلع نب نیسج یلعوبا )
 ندشدح هغاو الع مظاما ۱ یروباسپ

 5 شش رم هدرواشین هدنخشرات ۲۷۷ « بولوا

 . عاقتسا « هرکص ندکدننا مع لصح هدنتکامو

 ۱ ناهفصا « یر « تاره هلدصقم هط رش ث داحا



 س ی ن

 هبهمرکم هکمو هرهاق؛قشهد« هفوک« طساو داد

 ساجر هدرواشی هدنخرات ۳۳۷ و؛ شما تبا

 ندنسیدنکتاوذ قوچر, ندشیدح ما ؛بوچآ الما
 هددنط و هدنخ رات ۳۰۹۰ یدبا شنا هدافتسا _

 یلیخر, هدمولع راسو هدشب دح . ردشع | تافو

 ملسو هيلع یلاعت ها ص تاکاک رف برا ین

 مجاع ىلامت هللا ناوضر نزکراراوچ هلزمدتفا

 تایمکعولاثما كارا كولم ضعبو كننارضح نیمجا _
 .ردشملا عج هدلم كحوکر قلاوقا ندنلییق _

Nysten ) |) .»ریها شم هقیعلب (  

 نف ۰ بط نف «بولوا ندنسابطا ]

 ترش هلسوماق ینیدراب یتلعتم هتاتابن معو یحارج"

 « بوغوط اب ژل ) هد ۱ . رد

 كنس دنکر وکذم تاک ردشماتافو هد ۸

 هرتیل هلج نآ زاو یر .ةشب یخد هرکس زدننفو
 شا هلتا-هفد ‹ قرهنلوا جو عیسو ندنفرط "

 ردشغ وا

 هرتمولیک ۰۹۵ كسراپ هدتهج 8

 زکد » هدنلحاس دیفسرحو هدنسقرث بر

 ۸۸ ۲۷۳«بولوا رهشرب یز کر كنلایا « یرابلآ _
 هدادعا یبخاد صرصخم هئاناو روکذ « یسل اھا

 یا صوصخ هابهر « ییملعلاراد « یرابتکم
 « یسهناخ هنوع یمیبط جرات «یسهزوم « یس هسر 8

 « یس هناتکی 1 یاب ۰«یسهعناب تاناب
 ‹كےچ . ینایل مالغاص «قیعج نونفو مولعو تادا ۳

 سیفنونوتیز «رلهلرکش «لجر «نوهل «لاقترو

 هیتیبثائا یناهتم هفازوغنامو یتاجارخا ینبنوتیژ |
 باآ ندنتهج زار . ردراو ینالومم سم با
 هدنجا تي وق رب ضورعم هسودلو ظوفحم هلب راغاط

 مالغاصو عالم ك نیشیق یساوه ءهلغلوا عقاو

 تبابوروآ نوجا كمري یدیق هللا اوه ل د

 «بولوار هشر یکسا كپ ۰ ردیکرمدآ ندنفرطره
 راثآ «هدهسیا شفلوا سیسأت ندنفرط ریل کیت
 نم هنغللارق هندراح امدقم . ردقو ی-هق#

 . یدا یزک كةلتنوق

Nice) ۱ Aقرش بوذح تي هسل ارف (  

Ness ( ) ( ردوا )هدیسورپ 
 رم ییا قدنرلمب ات لوص كنغامرا

 هدناخاد یدودح ایرترآ هد هزل س یر ٩ برا

۲ 

 | | هیت

 ش ی ¿ن ۰:۳۱
 ك هبصن زالوایانمه «قرهقآ یرضوط هلاعش «هلناعمن
 اک ای دیا یر رج ندا
 قش ینسهشوک یبف كنهبزايس «قرهق ۲ یرغوط

 « بولوا هرتمولک ۲۲۵ یک ك نسیخنکیاو ۵
 یراق كالهرتم ولیک رەب نوا زکلا

 . ردلاص

N 

 ا
 تب هیزا س عب ات هب هبسورپ ( ۱۱۵۱556 )
 ٤٦ كلب واو هدنخ اس ( ناپوا)

 نالوا یمانمه یرهلوا هدنسوب ونجح برف هرتهولیک

 «بولواهبصق رب مکعسم یزکاضق هدنرزوا كرهن
 بناکم مظتنم كي « یتکم هی رح «یسلاها ۰ ۵

 « یس هب یخ تاس.س وه ر اس هلب را هناخ هتسخ «یسهنادتسا

 . ردراو یراهقراف شمبو یرازاب یا هتفه
 هکودایت كريغص یاس( ۲1:56 ( ۱

 یی ( سیلاه ) هدنسهعدق ةطخ دوس

 بی يه رصق یی هقازامو هدنرف قامرا لیزف

 ۰ یدبآ هبصقرپ هدنتهج
Nich, Nisa ( e ) بونح فباتسب رص 

 هرتمولک ۲۱۵ كدارغلب هدنتهج ۱ رک

 اچ هواشب عبات ههوارومو هدنسیفرث بونج
 هطق كط كرنالس هل طخ تدامسردو هدنرزوا

 اول هدهووار طا ± هلرلغاط یقرهلوا هدنقاصالا

 « یسلاه ۲۱۰٩ « بولوا هیصق ر یزکص

 ص وصخ هلارق «یسهظرش عماوج دد.تم «یناماععسا

 یسهرتاد نائوعبم ساحم ین هنگ وقسا « ارس

 NANA II E موک یراکلتو

 كون دكا کم نددارفلب «قرهنلوا كرت هبه رص

 .ردشغا وا ذاخنا تخناب یعنکیا «هلغملوا یسهروم
 نانو ءرزوا ترثک ۱ هدشابز هنامع ء,رادا

 هردرلشعاترعه ههنا كلاع یسهیمالا ءلاها

 رد ( سوسین ) یعدق م۔ا « بولرا رهشرب یکسا
 . ردینط و كنیطنطسق ندنرروطاریعا مور

a4 2كارا او ابا  E E 
 یعافترا هرت« ۱۲۷۸ هدنسیونج برف هرتمولیک

 هیصقرب یزکسم اضق عقاو هدعقوهرپ لزوک نالوا

 بولوا ۰۰
۰ ۳ ۱ 5 

 هد دم <« ۱۸۳ AUS وا سس دعا ر من ھه <
Eگ 4 تر و 3  

 هلاق زدنترومعم نامز «یسیا اھا ۱ ۰



 ف ین

 «یرازابویثراچ «یسهملقرب بارخ« یرلبارسناوراک

 هريخذ هلبرهیناب ررو رلهویم لزوک هدنفارطا
 . ردراو یسهراج هایم لوو یراهلرات قوماپو

 ردنکسا كوس « بولوا رهشرب یکسا كب روباشین

 ندنفرط فاتک الاوذ رواش برظلادعب ندنفرط

 (روناش ون )هلتف اطا هنسا یدنک هلغف وا دید و راما

 «هدهسروینل وا امدا یشیدنلوا هيم (رواشین )او

 ( روواشن ) دوخاب ( رواشین ) یمسا ندیکسا كرهش
 (سوسی)و( اس هدندن راینانوپ کارد فید
 ترشعو بارش كرانو قح «بولوا فورع« هلیعسا

 هنموهوم دوبعم ( سوقاب) یرلکدتبا مز یملا

 یمان ( سوسینوید) هلیسانعم « یهلارواشین »
 هدیقوراف بانج تفالخ . ردمولع» یراکدرو

 یبیلاها هدعب « قرهنلوا حجت هلب دی سيق فنحا

 ك ( هنع هلایضر ) ناثع ترضح ۰ هلک ا نایصع

 ندنفرط زبرک ن سام نب هللادبع هدنتفالخ نامز

 ثیلینب ۰ یدبا شفلوا انب یریبک عماجو «دادرتسا
 هودرکو تاپ هلئاسفد یرلهرکص اهدو هدننامز

 نار بسکو مسوت هدایز كپ «بولوا تموکح

 ندنتین دم کر كلا كمالسا لاو ؛شعا

 مولعو ؛ شم, دشبثب ابداو املع قرچ كپ «بولوا

 هلراهسردم « بودیا قر هداملاقوف فراعمو

 . یدیا شلوط

 یاح ییدعث «قرهنالبوط یلاها ضعبو قرهبارغوا
 یر, تبنم كلا تبارا هووا یهدنفارطا ۰ ردشلو

 هلفلوا قوفص هدایز زآ رب نیشیق «هدیساوه «بولوا
 نارمع سکن دیک «ندننیدلوا مالغاص كب «ربارب

 5 ردلومأم یعا سونو

0 (isطmpرN ) رمزا كنتالو ندا 
 ۲۸ كرمزاو هدنساضتو قامس ۱ کت

 هبصق كچوک رر یزکرم هیحان هدنفرش ءرتمولیک
 هل هغاب و غاب لزوک «یبیلاها ۲۰۰۰ «بولوا
 یسهقبتع رانا ضمبو یزارک روهشم « یرلهاکریس

 هناربغت ضعب هدنخراا ۸

 2 3 و

 اب وذج « رم زا اقرش ی-هبحا فس — ردراو

 ق ی ن ۳۲
 هلیفاجس ناخوراص یخد  الامشو "اق رش «هلب لاضق ر دنباب
 ۱۱۹۹۷ و بکر ندهیرق ۲٩ «بولوا دودحم
 -«پولوا یلهضراع ییضارا .ردنوکسم هلبا لاها
 هريخذو یراکا ریجناوقان وز هلبراغابو یرلنامروا
 . ردراو ینالوصحم راسو

laî ( Nicaragua۱۳ را ایدی  
 « هدلاح یفیدلوا یمساو دلا تنهلج « بولوا یرب
 یرادمکح هدنفشک كاع مآ . ردینوکسم زآ كا
 . ردامم هلیسا كمدآ نالوا شفلوب

 یافسآ vy . یس هح اسمو دو دح «یعقوم

 مق كنم شینک لا كخزرب كوس نانبد یطسو
 یمأر و هدلاعش یساسا «بولوا ترابع ندنسپ ونج
 یناکش ثلثم رب مظتنم ريغ هرزوا قتلوا هدبونج
 ًلونج «سارودنوه الاعش «هدلاح ییدشا زارا

 "ارغ «هلبزکد لیتنآ اقرش «هلراتموکح هقرهتسوق
 ۱۰۳۵۵۳ .رددودحم هللا لدتمم طبع رحم یغد
 ۱۳۱ و یافت شرم ها
 یمهیعتس حاسم «بولوا دتم هدنرل هرآ یبرف لوط
 ۳۰۰۰۰۰ یسیلاهاو هرتمولیک بم )45۰

 اک

  -.یلحاوس «یرابناو لابح «یسیعیبط لاح
 ندتموکح ییا رکید نالوا یدودعمه [ وغاراقی
 ۰ قلهووا ییقرش مق ۰ بولوا قلا و زود اهد
 . ردیاهضرامو یلغاط هنب یسیرف مىق :هدهسیا
 ندیرغ هلیعسا یرلغاط ( هلیش ) هدنسهلاعث دودح
 یعافترا یلع-و هک «روبنازوا لاج *هلسلس رب هقرش
 طو م هیهلساس و . ردهدنراهدار هرتم ۰
 اریس) هدیونج اهدو (سالباتیمال) هلسلس رب رکید
 -ازوا یرغوط هبقرث بونج هلیمسا ( هنالو هد
 « قش هنبوب قکام كلدهنس هبونج دودح «قرن
 ۱۶با دیدع رلکتا و, لوق قوچ رب یرغرط هقرشو
 لیکتت لئام مس رب نوزوا ردق هنزکد لیتنآ
 واجن یعافترا هرتم ۱۹۰۰ یغد هلسل-و .رویدنا

 هیون یلحاس لدتعم طيع رحم . رویا



 كلوب «بولوا دتم هلسلسرب رکید هلیمسا (سویپ
 نالوا هدنددع ۱ ٤ .ردنرابع ندرلناکر یرههرد
 ندرلنو .ردناشفا شنا نالا یدرد كنرلناکرب و

 ۱۸۳۰ كن (وبموتوموم) ۰۲۱۸۳ كن ( هقبلئ ) "

 . ردراو یعافترا هرتم ۱۰۳۲۰ كن ( هبتموا) و
 ر یلتشهد هدنخرات ۱۸۳۰ یناکر (هنیونسوق)

 4۳ ندرازو روکا ؛«بوالتاپ هدنروص

 دولیک ۱۳۰۰ یاو «علوا هک 7 ابداقم تعاس
 هلسلس ییا و . ردشدیشیا ردق هبهفاسم كلهرتم

 «بوکیر لوص هروقچ نالوا لصاح هدنسهزآ
 لوک مساو ییا هلبراسا (آوننام) و (1وفاراقین)
 رويدا لک

 هنیزیکد لیتنآ نمی هدنتهج قرش لآ وغاراقین
 ۔رومغاب «ربارپ هلفلوا مساو اهد یسهلئام نالوا میات
 هفرطو یغوج ها «ندنفیدلرا هدایز یخ دیر _

 ناربآ ییدودح سارودنوه یوبب كا ككران و .راقآ
 ی-ارحم هک ردیره (وقوق) هلرکید مانو (بووفس)
 یا هرتمولیک ۲۳ ۰«بولوا هدنلوط هرتموبک ۰

 "ایزاوتم نام هدننونج كيو .ردلاص هتنافس ریس

 قوچ رب ردیا قش یراهووا راوتیکسوم هلنایرج
 هلرکید مانو نیسیس : یرهعلشاب .بونلو راها
 هد هدنارف ور «هقیسایلاو «هتنوو هاو «وز وه 1

 تیاهنو ودناور «همار « وقيم «سدلیف ولب «هیلاقاتام
 و .ردبرارن ناوج ناس ناریآ ییهبونج دودح
 یغنایآ كنلوك "وغاراقی ناناوا رکذ رهن كوص
 یغانا كنلوک (1وفنام) یغد هلوک روک ذم «بولوا
 راس مناط رب زکلای هلدتعم طیحم رحم .رویلیکود "
 یهدنسهرا كلابج *هلسلس یک انانلوارک ذ هدیراقوبو ۳

 هنیوق (هتسنوف) هلایرج هدنسیلاعث مق كنیداو |

 چاقرب هدنجما ؛بولوا هدنتمسو یزکد هصرص لوک _ ۱

 .روبنلو سد هطآ ح

 هرتمولڪ ۵۰۰ یلحاوس یکهدنزکد لیتا

 یژکا ندنرابصنم كنس هریثک' راهنا ؛بولوا هد
 یرلکدکود كرارېن « هدهسیا هدنلاح نالو یوق

 . رددودسم یرازغآ ی ناه ندرامو
 «بولوا ( ) سدلنف وب ( یس هلکسا ك كوس كلا هدنهجو

 یکیارب یخد هدنجما فوق كوس ا

۰۳۳ ۱ 

 1و فاراق روکذم .رولوا بصنم رہن یکیآ نایکود

 ق ی ن

 نلد ( وتیکسوم ) یرلاروا « هدهسیا راو هلکسا
 لحاس .ردمورعندنارصو نوکسم هللا یثحو موق
 نالوا یانمه یخد هدنونج یابهتنم كروکذم

 . روینلو یسهلکسا (ناوج ناس ) هدنبصنم كره
 هرتمولک ۳۰۰ یلحاوس یکهدلدتعم طيح رح

 كيد كب یراکتا كرلغاط ندتهج و «بولوا هدنیو

 « بولوا كسکو لحاس «هاک-خا هزکد قرهلوا

 ندتهج وب .ردیواح یرانارلو یوف لزوک ماطرب
 هنسهبصق نوال هک «رد ( وتنیروق ) ینایل كوي كا
 هدهدنلاعش یانم ۰ ردط وب ص هلیطخ لود ربمد رپ

 ككرتشم هدنسهرآ ترویج كنيطس و یاقمآ

 یس هبعشر كوب بونلوب یوق كويب (هقسنوف) نالوا
 . رریک هنجما ییضارا [ وفاراقب یرغوط هونج

 1و فاراقبن - .یسیضارا تمیبط «یساوهو ملقا
 هدنف رط ره یناوه «هدلاح یغیدلوا هدهراح هقطنم

 تیعضو و عافنرا ؛بویلوا قاعص هروک هنضيع
 هب یرلبایییخ ندلح اس هدنتهج قرش .ردعبات هیضارا

 , اوه هدراهووا قلا و مساو نالوا دتع ردق

 امرخو هوهق «یشماق رکش «بولوا یلتوطرو قاعص

 ۱۰۰۰ هدنتهج لامش « هدلاح یکیدشی یعاونا
 قوص تداع هدر لباب نالوا هدنرل افترا هرتم

 كنجافآ ماچ و « ردیبک قوی یم اوم ؛ بولوا
 هدنسهرآ راز, فلتخ یکیا وب ۰ رونلوب یعاونا
 اوه ها هدراک:او راب نانلوب هدعافترا هتروا

 لا . رولوا لصاح رصمو یادفب «بولوا لدتعم
 ءهلساس یکیآ نانلوا رکذ یساوه لدتعم و لزوک

 «بولوا هدنفارطا كرالوک كور, یکه دنسهرآ لابح
 هدنرزوص یکاد ی-هحرد یطسو ثنهرارا نازيم

 تنج هدنزوب رب قحب رار وب .ردهدنرهدار ٩

 یرار, نوکسمو رومعم دلا كدكاع «بونلوا دع

 -ردهداروا یخد

 فلآ وغاراقم -- .یلاناویح و تالوصحو تاتابن

 یاری وط هدنس هس ضف تهح نالوا ولم هلرلفاط رانب

 هرصم «خنرب «هوېق «یشمافرکش «بولوا تبنم كپ
 لصاح هرئاسو نونو « هیناو «قوماپ «یئاقاق
 ید توبج عور, ص رولوا
 .ردشغلوالامها هدعب «هدهسیدرولوا لصاح هلتیاک

 جرا هد هنس ر « بورو ردق زویشب هرب هدرصم

 یجنرب كلا كنلاها . رونلوا عرز هعفد تردو

 صوصخم هیاروا امدقم .



 ق ی ن

 هصاشاب یهرثم راجا . ردرعم شیت را رادم

 . ردنرابم زدهراسو ساناآ «زو٠؛نورهل «لافترو

 یک یجافآ لک « یجاخآ ریمد «وژافآ هدنرلنامروا

 یرلناریایو راعثا رادتیف یلشیریولا هنلزوفنارص
 هرتمر یراکعچ هدنکنر نوتل او هرتم قلآ شب

 عود رونلوا ربع ( لووق ) نالوا ءدنفل وزوا

 غعغ « كبنرو « قوجژاق ۰ رونلو جافآ لزوک
 ندنس هنالقوج وگافاق . .ردقوج هد یراعتا ررو هو و

 .ردراویخد یجافآ عونرب ررو هنالقوح ذیذل اهد

 « یالپق اقسآ «بواوا قرچ یسهیشحو تاناویح
 یرلیلرهز تبو یعاوا كرلنالس «یحاسع اقسآ

 تی اک نو یار
 یرن دعم نوتل آو شموک ردرینیص ینانلوب قوچ لا
 .ردهدقفلوا جارخا هدلم جاقرب «بولوا قوچ

 هال دم [وغاراقین -- . یلراجتو میانص

 ییادخو زستحز صوص ایل٥ «بولوا یرکكب زونه

 یالوصح رادتیف هجر ریشبت هدنتروص تباث

 هدرلتعمنص ییتحز یراتشیبم كنیلاها «یکیأراو
 هیحم میانص « هیلع ءانب . رد رهاظ یراقج همارآ

 .ردقلعتم هرلیش كفن قفوا نالوا یرورض قجنآ
 «بولرا RE رالود نّولم ا یونس یار

 لدنالاخدا یوم ۲ )۲و تاجارخا یوم ۲

 « قوچٌژاف «هومف : ییاجارخا هعلشاب . ردترابع

 «ریفیص «تاکوکسم شموک «هتسارک «یزون نوتلآ
 اهدو تیویچ «رکش «یسولو یرد هیشحو تاناویح
 « مقاب هلو اف «رصع ‹ غاب « رين هدرادقم زآ

- ۰ 

 5ر اسو برەقو

 . ردهاسو فدص «قوماپ «رگافاق «نمرق «مور
 هعقج كلاع « هنالآ « هرتلک:ا ینراجت كو لا

 ۱۶۳ زونه یرالوریمد . رولوا هلا هسنارفو

 كناخم جاقر كيوب « هدهسیا ترابع ندهرتمولک

 یهدنزکد لیتآ ۰ ردشفل آ هرارث تحم هدیساشنا

 فازا رواو ندنر ناوج ناس ندننصنم
 .هرومعم یهدنرا رانک كاوکم ساووب «بوقبح هنل وک

 کدال !لدععم طرح رحم ین-هجو هنر رب یر

 یلعخ لوب ریمد رب ردیا طبر هنسهلکسا ( هتنروق )
 قیراع رب هدنسهرا طیحمرحم ییا «هلنفل و یخد

 . ردراو طالتخا

 یرلبه ذء ناسلو تدسنح «یسلاها

 ندفشکه با ماوقا یلرب لصا یسیلاها تا وغاراقین

 ق ی ن 4

 یوق ( كز آ ) نالوا شا طبض یکم لوا

 لیتا هللا موقرب نانید (وتیکسوم) و ندندافحا
 ندندارفا (بارف ) .زالوایسهیلصا *یلاها كن ربا زج
 .هدنراساتح كرلنوم هلدافحا هانی رلحتاف لوینایساو

 ماوقا ۰ ردنرابع ندرلیجمز یرلفدلوا شمریتک
 هعار «هفراق « هلدا و « هقنلاپ : اشا ید هیاصا

 یرلقاط رب ندهناتخ ماوفاو . ردیکم ندنرلموق
 للزررب یر ۱ « هدهسیا شلاق هدنلاح سااخ
 قلخرب زام «قرهشی راق e صوص ا ىلمو
 گرا یلرب نالوا شل صلاخ . ردشلک هدوجو

 «هدهسرلشا وال: اد هتیدم 2 قوجزآ یفاطرب

 « هدقماشاب هدنلاح یثحو ن لا هدیرلثاطرب

 کدو هنوکرب «هدهسرروناط ینتموکح 1وفاراقسو

 ۔ امر دشب راق یموکح هنرلشیا یدنک .بویمرو

 یترثکدلاو نانلو رشتنه هدنتهح یی را رد هدقم

 هدتیشحو لاح . ردندل.بقو € سوم نالوا

 .e بولوا رلمدآ نک اس یغد رناباشاب

 ازم تا « هدهسرویفقوط یراررش
 تارز و « رواش : هل_ةلیقمل ابو قایحوآ «بول

 هلا .N رارو یمشانب هتیادمو هنراشیا

 (سونبدال ) «بولوا ندنرارجامم ( هقبلج ینعی )
 یرلن الاقهدنلاحصااخ « هدهسرلروینلوا هيم هلریسا

 هلرلیحنزو رل لرب ىلج «بولوا هدننکح قو
 هردهلوناپسا یوعو یمسر ناسل . ردشمشیراق

 0 یسهرکسصو هللامهوق « یمهرادا لوصا

 هرادا هدننروص تروهج | وغاراقن -- . ینايسقن

 ندییفوط هلتدم هنس ٤ یلواعمو سر «بونلوا
 هتلایا ۱۲ .رونلوا باخعا !ندنفرط یلاها هی وط

 قفلوا باضنا یک ۲ ندتلاا ره «بولوا مسقنم

 یاثومب« سلجم ر کرم نداضعا ۳ ٤
 یدب ینراصمو تادراو . ردراو یلاعا تیهرو
 یادراو ٤ بولرا هدنرلهدار قنارف نویلم زکس

 .ردنرابع ندنرلعر تارکسمو زونونو ك رک ه لشاب
 ندهبل رک اسهو فیدرو هیماظن یه رکاسف *روق

 ۳۱ ملق هع هاب ۳ ۵ لند ۱۸ « بولوا تک

 كدهنشاب ۵ ند ۰-۲ « هیماظن روک ذ «یلاها

 یخدرلن ال وا داد هنشاب ۲۵ ند 1۰ فدر رلن الوا

 قرکسم هدننامز اص . ردندیدارفا هبلم رک اسع

 هدلوک یر . زا زواج ین
 . ردن رابع و چاقر, نانلو

 قب رادقم ۳۵۰



 ق ی ن 39
 تر ادا او ر) كت ابلافتآ 1
 [۰ تمجارم هنسهدام « ساور ا

(Nikaria, Icaria) | ۰۰ ّ ۱هل کی د مانو  

 كل ودیقسرح ریازج (طوبراق) ] "7 ۰ 0
 رونلوا هرادا هدنتروص اضقرب عات هنفاعس زقاس

 ۱٩ كماسيسو هدننونج كزفاس «بولوا هریزجرب

 برق ندیلاعش قرش . ردعقاو هدنب رض هرتمولیک

 یو هدتماقتساو «بولوا دتع یرفواع هب یلونج

 یه هح امو هرتهولبک ۱۲۷ یا یطدود ۲

 ؛بولوا قاغاط یسیضارا .ردهرتموایک عب ص ۷

 هرتم ۱۰۳۳ كنغاط (اسیلم ) یهدنتهح بونج

 برصو كيد ی.هبونج لحاوس . ردراو یعافترا
 لثام متسرب یراکتا غاط یرفواع هلاعش «بولوا

 قوچ یرانامروا . رودیا لیکشت راهرد مقاطربو

 یسهبرق 4 زکلاب . ردزآ یسیضارا تعارز لباقو
 هلکایضمکییلاها نالوا هدنرادقم۸۰۰۰ «بولوا

 . ردلوغشم "

 | سلوپوقی
 یسجنرب : یدباراو هرومعم ه هدعدق نامز هلا

 مولا « بولوا هدنلحاس هنوطو هدنسهطخ هیسم

 (:هنوپ ) یکی ردم نا
 هل بسا ( یبرود) مولا « بولوا هدنسهطخ

 یی هدنسهطخ ( ربا ) ییعچوا س. ردفورعم

 تبهزورب یرلهارخ «بولوا هدقلدوارآ یبونج

 ۱ . رددوجوم هدنلامش

(Nicopolis )ةندم و . 

 و نالوا كعد « رفظلا

 روه شم ندنرارادرس امور

 كنس هروهشم تیرفظم (مویتق آ ) ‹رصۆ سوت-غوآ

 عیسوایو ا یرم:و « نوجا دمت ما

 «بولوا هدنیطسلف یسمگدرد -. یدیدغا تیزو

 یسهعدق *هدلب ( سواما ) ندنفرط ( نایساپسو )
 هدهیکیلیک ییعشب -- .یدشفل وا شست هشرپ

 مویلا .یدرونلوا همد یغد ( سوسیا ) «بولوا
 .رد یر بارخو كچوک كپ هلیمات )سا )

Io ق ی ن 

 < هر زج سیرق (۱۲100510) ۱ °

 ٠] تعحا صهنس هدام ۰ هش وقف 2 1 ۳ رد سیاصا مسا

Nicocréon ( ( . * = =° ) دال 
 و ۰۶۰ نا

 هلملاظم «بولوا رادمکحرب شمروس مکح هدسز ربق

 ۰. ردرومشم

 كارلا ايتس رخ( Nicolas — و الو

 یاسا «بولوا ندنرلزب نع كور كلا

 . یدیا یسویقسپ ( ری ) هدنسهطخ هبکل كريغص
 ود «بورتسوک یوقتودهزر كو ندنغلةجوچ

 ۳۲و ؛شفلوابیقمت هدنرنامز سونیعاو نا

 3۳2+ ینیماح كلر "۰ ودشعا تاو هدف

 .رارودیامدا نس هاج تو ید راسور «بونلوا

 .رونلوا ارجا یبیطرو هدنس ٩ وا نوناک

 | الرتب
 یناونع « كو «

 كنيد شب ندرلاپاب ( Ni«د1ھ)
 : ردا

 » بولوا

 ۰ رد دعا

 یی رپ

 قاایاپ كد« نخ رات ۸۱۷ ند ٤

 هليسوبقسب هسنارف نیقسا قعاط یتبمآ

 لارف كرارافاب هدنامز تو

 یل هېه ذم تیبوسنم هاپابو یغلن ایتسرخ ( سیروغو )
 . یدیشعا لوبق

 كدهنځرات ۱۰۱۰۱ ند ۸ یسیعکیا

 گنبراروطاریع؛هینالآ ینماقم قلایاب «بودیا قلاپا
 یصوصخ اختنا كباب « هل صل ندنتالخادم

 دقع یلاحور سل رب صوصخم نوجا طبر هماظنرب
 ؛ شا
 « كار ه دیابصن ه هر الات و هبل وب یراةسیک ترورو

 . یدیشعثارغوا

 ههوواق یراشیر ندنرلسن رب نامروو

 . یدیشمریدتبا لوبق یتتیمبات هنیرایدن

 دلد هنخش را ۱۲۸۰ ند ۱۲۷۷ یسیعچوا -

 هنسیدنک ینلودور یلغروبسباه « بودبا قااپاپ
 لراشقوژن او هکغا كرت هبصق چاقرب ندهینامور

 قلاکو روطاربعا هدهناتسوطو یناشرطب امور



 ق ی ن

 قرش . یدیشمنا روبجم هک زاو ندنرلناونع
 قفوم«هدهسیا شمشیلاچ هدیحون ین رااسیلک برضو
 . یدشمامهلوا

 داد هنخرا ۱۲۹۲ ند۱۲۸۸ ىمي درد -

 .ربدنایوا ندیکب ینتابراع بیلص لها«بودبا قلاپاپ
 هنیج .ردشمامهلوا ردتقم «هدهسیا ششیلاچ هغم

 هیلنوم هدهسنارف . یدشمردنوک رار وسیم ردق

 . ردیس سوم كننونفلاراد

 كدهنخ رات ۱۵۰ ند ۷ ینیعشب

 نانلو هدنساهدا یلاپاپ هربا « بودپا قلا
 كاوناتساو ؛ شما رابجا هتفارف یسکیلف یمتشب

 یس برام بیاص لهارپ_یشراق هل اف ءرکص ندنحن#
 .ردشمامهلوا ردتقم هدهسا شمشیلاچ هغمر دنایوا

 ناتسناوو « نییزت هللا هعنصم ها قوچرب ییامور

 قاقعسا بک هنفاوا دع یوم «یسهاضتک
 .ردشقا عیسو «هدهجرد كجهدبا

 - ۱۱۳ ند۱۱۰ « بولوا

 یجکیا . ردشمروس مکح هس ۲۸ د هنگ

 دل ( قیرا ) یجترب یردارو یلغوا ك ( نونوس )
 ۰ (تواق) ینکی «بولوا رادمکحرب شوک .ردینلخ
 هکرت ینذل هقود غیوسلشا هایناونع یلارق رلوالسا
 « بوئاقصق ( سونام ) یغوا . یدیشلوا روب
 «بولوا جتنم یمایق رب لاحوب «هلکْغ| لتق یوقح
 . یدیشغا روبجم هتغارف یفالوقمن

 هسور ( )۲160۱25 ۳*1 ) ىج °
 زا شر ۵ ۱ الوقس

 «بوغوط هد ۱۷۹٩١ .یدبا یلفوا یخ وا كنولواپ

 یافو كردناسکلآ یردارب 4 ۰ ۵
 « هنرزوا یفاکدتسا كنيطنطسق یردارب یعنکیاو 1

 .یدیشعا دوعق هنتخګ هبسور

 نانوب (1۲. 012:0۵ 1) - یلتشمد | دا ۰

 دالتیم «پولو؟ ندنسا سقز
 هدماش قشمد لوا هنس ۷ ند( مع ) یسیع

CT 

 | هلکغا مظن هکعشمو هل اه چاق رو ؛ شک هايد

 کم هبرحم «یبهناضتک |

 | ندنرللارف هقراعاد ( Nias ) ۱ و

 ق ی ن

 هب هیضایر مولعو هنسلف «یطنمو یوم خیرات رب «ربارب
 - دوره یرادنکح دوم .ردشمزاب باتکچاقرب رتاد

 ضعب زکاای ندنرانآ .یدپا لثان هنیرابتعاو هجون
 .رددوجوم رلهچراپ

 كلەيسور ( ۱۱10۱۸10۲ ) ۱ توله

 هتاوسرخو هدنتلاا نوسرخ | ۰ ۰
 ۱۱۰ هدكکب هجوه هدنسبیف لامش هرتمولیک ٩

 هلا ( لوقفنبا ) «قرهلوا هدنسیلاعش قرش هرتمولک
 «بولوا هاکساو رهشرب هدنساقنلم كنبرارن ( غو )

 « یرلفافوس. شینک و زود « یسلاها ۸۲ ۰ ۵

 یربو هنساغتود زیکد هرق ییکیآ «یرلنادیم مساو

 «یفاماکعسا نیتم «ینایل جوا صوصخم هبه راجت ناافس
 صوصخم هبیرحم « یسهاخدصر « یسهرلاد هناسرت

 چوا رکید هلیسهناضثک یراح یدلج ۰
 «ییدادعا بتکم یلخاد “ېت

 صوصخت هبهبدلب یرکیدو هنیرکصع هبرح یرب
 ضوح صوصخم اعا نئافس « یسهانهتسخ کیا

 نونو «موم یر هافکو دو هقراف هلبراهاکتسدو

 «هتسارک «تاناوبح «هربخذ و یربهقراف هرئاس و

 ۰ ردراو یتراجت كلشیا كب یقتاعتم ههراسو یرد |

 .رددوجوم یراهبارخ كنعدق رهش ( هببلوا ) هدنب رق
 یخکیا هد۱۷۹۱ «بولوا رهش رب کی فیالوقب

 ندنفرط الوقب یجنرو «سیسأت ندنفرط هنیرتق
 .ردشفل وا ذاخا هناسرتو زاکص ع هنساغود زکد هرق

Nicomaque, Nico- ( ES 

e۱ لر  (machusریهش مکح  

 ( هریجاتسا ) تب هنودک ام «بولوا یردب كنوطسرآ
 « بولوا ندننبستنم بط نف . یدیا ندنسهدلب

 ثكيلف هدعبو كساتنیمآ ندنررادمکح هبنودک ام
 رلب اتک ضعب هدنفو .یدروبنلو هدنتبابط تمدخ

 تنوطسرآ .ردشمامهنلو یر همن «هدهسیاشم ز اب

 اکو هک « یدیا یلدا یغد یلغوا رب هدمسا و

 زدشمزای باتکرب راد هقالخا ا

 .یدسهرو یسرد اب

 هنر !رز ؛



EO 
 روهشم كلا كعدق نانو هدیسا وب بسم
E: 

 یرصاعم ك( لپآ ) «بولوا ید یرب ندنراماسر
 یو یفیدلوا یراعحر ضعب هناداتسا كی .یدیا

 .ردشمامالتروق ندنبب رخ كنامز «هدهسیا

 - هعدق ةطخ هیئت ( ۱۲۱600۳0۵00 ) ۱ ا 1
 یبا هجوقو راکدنوادخ ینمی كنس 5

 : ردیمسا كنیشک چوا ندنررادمکح یکسا كنتهج

 كد هنخنرا ۲۹۰ ند۲۸۱ دالبلا لبق یسجنرب

 هروس و ؛ شا لنق ینرا ردارب «بوروس مک
 یرللافیثراق هنناضررمت كسخوبطن | یجرب یرادمکح "

 فرط قرش كزتکلم هرلن « «بودیا توعد هدادما

 وب روک ذم لح هک «یدیبشلوا روبجم هكا كرت
 ینراجحو عیانص .یدیشل آ ینعسا (هشالاخ) هلتبسانم

 (هیدموتین) زکیدید دیمزا مویلا «بورونوک هب یرلپا
 ییککیا - .یدیشقا سیا یغد یریش

 كنسهدلاو یوا یردب « بولوا یلغوا تكسايسورپ ۱

 e نویعکی دتا دف هنسیدنک هلیق وشق 1

 هباغلایدلو «نایصع هنردب لوا هنس ۱ 4۸ نددالیم ۱

 ؛ شمروس مکح هنس ٩٩ «گرهدبا لتق نسیدنک

 . یدیا شا قافتا هلدادرهم یشراق هرالامور و _

 دالیلا لبق «بولوا یلغوا كنيهکیا یسیچوا -
 گكنب ردیو ؛ شمروس مکح كد هنخرا ۷ ۰ ند ۰ |

 دادرهم «بودیا قافتا هلرابلامو ر «قرهلوا هنسکم "

 ینیدنلوا جارخا ندنکلاع همفد کا ندنفرط

 هدننافوو ؛شفلوا هداما ندنفرط رایلاموز «هدلاح |
 .یدنا شا كر" هامور کلم ۱

 دام ]رپ ] یو
 ( دوی, تعجارص 8

 یا ات هوتشز كیاتسراغل ( ۱:000]) 0
 هدنلحاس هنوط قرهلوا هدنسیلامش برف هرتمولیک "

 ییلاها 115۰ « بولوا هبصق رب یزکص ادق

 لدنرلرادرس امور « بولوا هدلب رب سا .ردراو ۳

EV, كائن 

 یب رفظم وب «هدنکیدتبا طبط یتایچاد «( نایارت )
 ناطاس مرب دلب ناک نج . ی دیش اسیسات نوجا دمت

 لارت ناتسراجم «یرهنلوا حف ندنفرط ناخ دیزیاب

 نالوا شلک هنعدراب تنواو یرکسع كدنومسیعم

 .یدشلوا ناشیریو مزهنم ایلک رازسنارف

 ۱۹۹۰ كهنوقو هدنتالو هبنوق

 الا قرهلوا هدنفرث هرتهواک ۱ هدکی

 كبوص هلزف ناکود هلوک قآ و یرلک:ا كغاط

 ردق هبیلکرا یرعوط هبیبرغ بونج و هدنرزوا

 ڭكلەرتە ۱۵۰۰ هدنتسوا هووا رب عساو نانازوا

 ندنرب رب «بولوا هبصقرب یزک م اول مقاو هدعافترا
 «هدلاح یغیدلوا کم ندعف چوا شل ربآ هلرل هاب

 E ناو هدکا «ینیا اهانت
 یواح یهرغم راعتا «یسهب راج هایم لوا «یروسو

۳۳ 
 یهدا ربو مور یکیا هلیسهفرش مماوج ددمتم

 «یناخ ٤ ؛یاج + «یساناضتک «یرلهسردم «یماسیلک

 راثآ راس هلراهب رت مقاط رب هلاق ندننامز رایقوعلس
 هایم هلرارمم قیاس لزوک هدنفارطاو یسهیمالسا

 - ردراو ید هم دەم

 كذا خس نالوا یانمه یاضق هدک -

 "الاعش «هلبت الو هنطآ "فرش «بولوا هدنتهح قرش

 «روب "اب غ «یارس قآ و رهثو و یالو هرقآ

 كټرف «ىلثم ۰ رددودحم هلرلاضت دیه هد ابونج

 «بولوا یواح یبهیرق ٩۱ ریارب هلبراهیحان یلاپعو
 یا١١ ۹۵۸ گر و هک« ردراو یسیلاها ۰۱۷۲۵

 هکرت هتب ی ۷۹۰ و مور ملکتم هلبا یکرت ناسل
 . ردکرتو مسم یروصق ؛برلوا ینمرا روس

 قرش دا كنتالو هبنوق و 0

 اب یف « بولوا ترابع ندنمق

 ندنفرطیبونج قرشو "ابونج «هلیغاعنس هینوق سفن
 هرقنآ یخد "الامشو ندنفرط یلاعش قرش «هنطآ

 (سورواط) ندنتالو هنطآ ۰ رددودع هلبرلس الو

 ( راغلب یطاغو ) اغوب نالوا فورعم هلیمدت مسا



 كل ی ن

 یغد ندنتبالو هرقنآ هلیسهلسلس غاط الاو یغاط

 . ردشلرآ هلیسارم یامریا لیرق ندنتهج لاعش
 ًةلسلس روک ذم «بولوا عفن صو له رام ییضارا

 ؛ رنازوا هدنجما كءغاعس یرالوفو كنا كلابج

 قج هق آ «غاط هحوق «یغاطنسح «یغاط سدنههو

 رب هلرلعسا یغاط ناکرزاب «یالوث یراص «یغاط
 هدنرهرآ ؛بولیاب هنفرطره كغاعس لابج قاط

 .ونج مسف .روبدیا لکشت راهووا و رلیداو قوچرب

 قآ روک ذم نانلو هدنبرق یلکرا یرلوص كنسيب

 نداول رک یهصللشاب دكرلنوب « بواکود هلوک

 «بولوا یرلمبا" قوج رب هک «ردوص همیرق نک

 لیکشت قلقاتب رب قرلساب ‹ هدنکیدشود هبءووا

 ۔را لب رق یسهراج هایم كمف قرش لاج ردنا

 هللا ( وص رالت ) یرلهعلشاب « بولیکود هغام
 زآ تب كنتهج لامث برغ .رد (وص قجەقآ )

 .ود هنلوکر اص ڪچ وق ناد یلوچ زوط هدیراوص

 ضایب ) نک ندرہعقآ یکویب كا كرلن وب . رولیک
 نزا «بولوا مالغاصو لدتعم یساوه .رد (وص

 « زامقیج یراقوب ندهجرد ۳۰ هرارلا نازبم

 ه رفصلا تحت یخد هدنرارب كسکو كا نیشيق و

 ندراقلقاثب هدن رلتج ضمب زکاب .زغیا یغاشآ ندکرد
 .رولوب عوقو یراقلهتسخ صرب و هقیص ینالوط
 لدهددعتم بایسا « هده سلا تدذه فل یار وط

 یفالو-سحم هجاشاب . ردیرک تب تعارز یبالوط
 هویمو ندنویفآو یوماب هللا هعونتم راخذ

 : یسهملها تاناویح . ردترابع ندنعاونا دآ هزب و

 ندهرئاسوهود «ریفیص «یبیکی ككيتفت «یک «نویق
 روه شم هدنسهسونج دودح كخاصس . ردئرابع

 یشموکو نوستلآ هک« روینلوب یفدعم یغاط راغلب

 نسح «بولوا یلدعم یالفو نوشروقر یواح
 ارل نویلم مراب یونس «هسلوا قح هنلوا هرادا

 ندم« یلتکرب هدنبرق كنو .ریلسهقارپ عتع ردق

 یونس هک «ردراو یخد لدعم نوشروقرب هليمسا

 كن دکب . ریل راقیچ نوشروقردق هیق ۰ ۰

۳۸ 0 

 «هدهسیاراو یرلقاجوا سس لزوکك راک ر هدنبرق

 تاچ ایتحا یجنآ ءیبالوط ندننادقف كەلم طثاسو

 | 7, هل نیل رطا آ . رویا راقبح هروک هب هبلجم

 یرلنامروا كغاعتسوب ۰ قرهلوا هنسکع یرلفرط
 طاسو هن «هدهسیا لزوک تب یرلفاغآ و قوح

 . رویمهنللوا هدانتسا «ینالوط ندننادقف فی هبلقن

 . ردنرابع ندهد هجالآو ماک هیلح میانص
 «یرد«هریخذ «كيتفت «نویفآ «قوماپ : ییاجارخا

 تادراو كفاعس . ردترابع ندهجالآو ملک

 ار ۰ ۰ ینه ونس
 «پوکرا کو دک : قاعس . ردهدنراهدار

 نوسبمو ( ندعم دوخای )دیح «رو «یارسقآ
 هنساضت زکر « بولرا مقنم هباضق ۷ هلبرلعسا

 هبام فراصهو ۰

 یداح یهرن ۳ جو ها ۳ قلم

 زکلایكرلت و هک ردنوکسء هليا لاما ۱٩۳ ۰۰۰و
 ی۷۹۱ ۰(؟) مورملکتم هلناسل هکر ی ۰

 ملم "الماک یرو فتو یدوہ ی ۱ «یمرا

 . ردکرتو

 هدنغ اعهسداهو نت فط 1

 لات هم واک E ۱ راسك
 ٦۰ هد كهیوا نالوا یمهلکسا هدنسیق رش

 یره تیکلک قرهلوا هدنسی رف بونج هرتمولیک

 یم۱۲۰۰ بولوا هبصقر یزکسم اضق هدنرزوا

 ۴۲ درو لسم یروصقو مور ىن ۲۵۰۰ و یمرا

 «ینیرشعماح ۱۰ «یبیلاها ۰۰۰ «هرزوا قلوا

 نایبص ۳و هیدشررب « یساسیلک موررو یتمرارپ

 یساوه لزوکو یکم یئادتبا مورریو یمرارب هلبا

 هبصقرپ شلدیا سیسأت هدننامز رابلامور ۰ ردراو

 رد« هرصبق یی یی( هراسک زن )یھی دق سا ؛بولوا
 ۱ . ردیطاغ كمساو راسکش

 قرش لاعش كنغاخسداقون یباضق راسکر
 «داقون نسف ًابونج « بولوا ترابع ندنسهشوک

 قرش راصحهرق "اذرش « هلرلاضف همبرا "برف
 .رددودح هلبتبالوزوز رط یخد "الاعش .مل غاوئس
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 ی ۳۸۹۱ «بولوا یواح یب رق ۸۰ و هان

 «هرزواقلوا ماسم یروصقو مور ۱۳۳6 «قمرا

 یهلج كرلنوو « ردنوکسم هليا لاها ۲ ۱

 قلغاط یهیلاعش دودح .ردماکتم هللا کرت ناسل

 ش كن رهن تیکاک یرلفررط ر اس «بولوا ۱

 تو شینک ییدتا
0 

 اوراو قش

 هک « ردنرابع ندهووارب ترنم

 كالو ع نوتزو موزرا «هریخذ مد-انم

 زوحو هناتسک یخد یرلغاط . رد روهشم هلک

 ۰ ردروتسم هلرلنامروا يجاغآ

 كغlط هرق ( Nikehilz ) ( ی هک

 ۳۸ فیهنتحو هدنتهح لامش ۱ كب 5

 هبصق مکیعسم یزک E هدرلارش هرتمولیک

 .ردراو یدل اما ۲ ۰۰ «بولوا

)Ni 66۲۲0۳0 ( ۱ 3ی هلعساوب  

 جوا ندنراروطاریعا مور روفکن

 : ردشلكا

 هدنخرات ۸۰۲ «نکیا ( تتوغول) ییجنرب

 ییدتبا هلدیشرلانوراهو شک هما یاروطاربعا

 شلوا روبع هنساطما هزج و بولغ« هدهراحم

 .یدیا

 «بولوا بقلم هلیبقل ( ساقوف ) ىيا -

 كلا یدبا یلغوا هكسادراب قیرطب

 یعخکیا ؛هنرزوا تراسح ییدرتسوک «بون زا 1

 هد٩ ۱۳و ؛ شلوا رادرس هدشامز یو ابص كنامور

 هدنابراح یکیدشبا هلرلب رع « بودی طبض تخت

 دادرتسا یسیربق هلرلتهج ضعب كماشو یبهیکیلیک _

 یی یل اها هلرلیکرو یکی یکیدتبا حراع«هدهسیا شتا 1

 یتهحوز هد ٩

 لق ندنفرط (سکسیعز) شام تن (ونفوت) |
 تاتا < بو دیا راز

 ۰ ردشفل وا

 بقلم هلببقل ( تایوو ) ییعچوا - ۱

 « نکیا ینادناموق كنودرا کە دا « تولوا 1

 «هن رزوا قغارف یروبحم ك اقود لاحم هد ۷

 نالوا رشتا تموکح نالعا هدهرلیاو ؛ ا ۱

 4 یو ۶۳۹

 نسهشسنکل ۲ ) یثراق ۰ ( نامر )

 - یدیا شمر دن و ط یسب دن :توز نوک

0 ۵ ۵ ( | 

 رواخ هدندنع رلم اتو کا ( ۷ ۱ ۳ سوروفکن

 ۰ ردیعدق مسا كن رپ

 || مویروفکی
 ۰ ردیعدق مسا

(Nicobar ) ۱ ۰كنيدنه طع رحم  

 - روک هلاکتبو هدنفرش یاهدم ] رابوکی

 گكنجوا یلامث كنسهریزج هرتاموس هدنرلقیچآ ترق

 ی ) سونینموف

(Nicéphorium (تل هفر  

 هجرایلامور و رلینانو کسا

 هدنبونج كنبریازج ( نامادنآ) و هدنسییف لاعش
 ٩۱ هلا ۳6۵ هتولوا قثیه هعمتحم ریازجر

 ٩۲۱۲ هل ۱۳ 4و لامش ضط

 یراکوس كلا ۰ رولوا دتع هدنرهرا قرث لوط

 یو « بولوا هدنونج هكا رابوکس كوب نالوا

 هدن رقو هدنلامش فو . ردهرتمولبک ۱۸ یاو ۰

 هتروماق هدقیجآ یبخو هدلاعث اهد «رابوکم كجوک

 یرلهریزج رابوکینراک ءدلاعش لاو لاچاقو اسرت هللا
 هحاسم كنعوج .روینلو هریفص رازج قاط رو

 ًايرقت « بولوا هرتمولیک عب ص ۱۹۰۵ یبهییطس

 ییضارا كننرثکا .راردنوکسم هلبا یلاها ۰

 هارگو هلرلنامروا قیص یسلج « بولوا قلفاط

 ۰ ردرغآو قاعص یراوه

 ناالا « بولوا بوسنم هنسنج الم یسیااها

 .راردعبات «لطاب تاداقتعا مقاطرب

 نارا ( دوعسم یدلانز ۱ یی
 ندنسارعش

 « هدلاح یغیدلوا یلناهفصا « بولوا

۰ 
 .ردراو یسیونثم رب ادیلقت هاب « رارسالا نزخ »

 ۰ ردر وت سم هلنات ان

 . یدیا لوغشم هتحایس و تراک

 : ردندنراعشا *هلج تب وش

 یاب داب اهدا
 تسوزرآ مرازه لدرد و مراد ناج كن هک هو

۳ 

 تس وزرا مراپ ناج

 ( Nicée, Nicsea ) 4ı دوخاب
 «پولوا یعدق مسا كنسهبصق قبنزا



 ل ی ن

 هنسهدام « قازا » ] .ردطاغ كوب قیزا

 [ هروب تجار
 ندنغامرا كوس ثرد كنس هعطق اقرفآ |

 «لکد تناقرفآ زکلاپ «بولوا یرب | لي
 ندیروسیمعم یبوسیم ؛كضرا *ءرک نوتب هکلپ
 هیمهایم ترثک «هدهسیا یربن نوزوا كا « هرکص
 وننوف «رع نمی ندنغامرا چوا رکید تباق رفآ

 قمی یتعبد رب تنهروک ذم ةعطق .ردیرک ندزبمازو
 تناوتسا طخ «بودیا اوراو قش مق یلامش قرش

 مسن ( وان هررشو) کریاورزآ ءدننآ
 یلثم ترد چوا كننکد هرم و یراکدشا

 كنلوک ( 0۵1۵۲609 هو رکو ) نالوا هدنتعسو

 لامث ۰ هلجورخ هدننروص یغایآ كلرکوم ندنلاعش

 تربلآ « قرهفآ ییغوام هبرض هدمب و هیر
 ۱۲۲0۵۱۵5 هکیزن ناتووم) یسیرغوط اهدو هزنان

 كلوكرب كچوك ةبسن هنسیجمر نلنید ( 8۵
 ندنسیشراق كر ییدریکو «رولک ود هنسیل امش یاهتنم

 هب رغ هاکو هقرش هاک هلیمسا ( لبجلا رحم ) «قرهقیچ
 ضرع ٩۳۳۰۳ « بوقآ یرضوط هلاعش هلبا لبامن
 ( لارغا رحم ) ناک ندبغ «هدقدلوا لصاوه لات
 مي ندروئراد لازفلا رحم وبشا . ریشلرب ها
 تربلآ لبا ( برملا رحم ) ناک ندیلامش برف
 لینو نانازوا یرغوط هروفراد ندنلوک هزنایت

 لوک ( داچ )و یغامریا ( وغنوق ) ینسهضوح
 هست ( رمقلا لبج ) كرابیعو ناربآ ندنرلهضوح
 نالوا ظوطم یلوا ترابع ندهلسلس یرلکدیا
 ؛لول عات کو و رطارح نا ندراهو خاط هرصرپ

 راسو لوزمان «راح ا 2 رح و زود ؛وبمد

 لابج . رودیآ لصح و کار ندهدیدع رابپا

 نون هک : ردقوچ ردقوا راما یا ندهروک ةم

 روک ذم .رویلپریو یمن ( رابنالا دالب ) هتهج وا
 یمبانم كلبا لوا ندزافل وا فشک یرلقایآ كرللوک
 اذه"مم . یدروشوا نظ ترابع ندراپا و

 كناوتسا طخ كيظع رهن وب برع نویفارغج
 نام ینکیدتبا ناعبل هدنونج یتمی هدنسهوا

 ةد رهن هرکص ندیقالت روک دم . ررودیا

 شبحو ؛ريلآ ینعسا ( ضیبا رحم ) ؛كرەنود یرفوط

4° 

 . هلیسهعدق هطخ (هورم) ندغاص یرغوط هبقرش |

 ا

 ل ی ن

 كل( هرودآ ) مبا اکوا و ( تابوس ) ناک ندنتمج
 هدسو هبقرث لاعش «هرکص لدقدلآ هدوص
 | هدنتهج قرش كنافدرک «كرهنود یرفولم هلاعت
 ۱ هنبرهش موطرخ هدیلامش ضرع ۱۰۳۲۰ و ؛راقآ
 ۱ (قدزا رحم ) ناک ندشبح ندغاص «هجلوا لصاو
 ۱ لاعش نداروا :رلآ یتعسا ( لین ) «كرهشل رب هلبا

 ۱ 7 1 لوح ) هدو ) او هرد زح ندلوص

 هنب ندغاص هدیلاعت شرع ۱۷۳۰۰ ۰ هلنایرج

 ۱ ( هرابنا ) نانو یرلمبات قوجرب و ناک ندشبح

 لیان یرغوط هبیبرغ لاعش هم آ یخد یره
 ییتشب ینمی یراقوب لا یغاشآ ند( ربرب ) «هلبا
 ۱۹۳۳۰۳ هدنلخاد یتکلم ( هب و ) لیکشتلاب ین هلالش

  «هیثلوا لصاو هتسهبصق ( دماح وبا ) هدږاامش ضرع
 ضم ۱۸۳و «رنود یرغوط هبیرف بونج

 . هلالش یجندرد هدننایرج و «بونبا ردق هب یلاعش
 ضر ٠۲و 4 ی رغ لامش «لیکشتلا دعب هد نس

 . « كرهنود یرفوط هبقرش لامش هرکص ندیلاعش
 نیر لالش یجکیاو جج واو ؛ردیازارباسوق لوس رب

 هامش «هدنلوصو هن اط رس رادم مات ‹«لکشتلاب یخد

 . یبهلالش یجرب هدنتسوا كناوساو «رنود یرفوط

  ؟ رولوا لخاد هرصم دیعص «هلا لیکشت یخد
 «هلبا لبامت هبرغ هاکو هقرش هاک یئاشآ ندارواو

 ۱ یتماقتسا نالوا یرغواع هلاعش هرزوا تموم

  یفاشآ ندیلاعش ضرع ۳۰۳ «دارهدبا هظفاحم

  زسباسحو دوس ترد چوا « هک ینرهش هرهاټ

 هنفصو ( اندلاما ) یرصمو نایلوا یاثما هداند
 روهشم ندی: قوسم قوحر « لیکشتلاب لاد ءم

 ندرللوک ضعب نالوا یلالتخا هلزکدو ندرلزغآ
 ۰ رولیکود هزیکد قآ

 «بولوانوزوا هرتموایک ۰4۷۰ یسارجم كلين
 مت طخ هفاسم یکه دنسهرآ یصنم هلب | یعبثم

 5 ۱۲ ۰۱۲ یسهضوح .ردهرتمولک 6 ۱۳۳هرزوا

 دهی هدنعسوم یاقاروق ۰ ردهرتمولیک برم
 ؟ود وص هرتم کم ۳ و هدنناضیفو ۰



 ل ی ن
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 گنسارح یی كلحمینیدترچ ندنلوت هزنانهروتقو "
 ۰۱۳۰۰ یعافرا ندرحشیاذح كر تكکو كا

 .ردهرټتم ۱۳ هدهرهاقو ۰۰ هدموطرخ

 دنس زا یرللوک هزنامن تربل | هلا هزم هر وتشو

 ( تسصوس لث) ندنف رط رلحابس لابوروآ سس

 هرتمولیک ۱۵۰ یمقو كنار . ردشفلوا هممت

 ره عب هرتم ٨٩٩ هدهفاسم و «هدلاح ینیدلوا "

 «ندنکیدشودیغاشآ هدایزندهرتم 4 ) هدهرتمولک "

 هرتم ۳۵ «بولوالتعرس ینیرجو بنا كب یمارج
 ۰ هک ا ل شل یخد هژالش رب هدنکلکسکو ۱

 راغاطو راط یرالع ضعب .ردنکد اص هتئافس ریس "
 مسو هداز یځد هدرار ضمب «بولوا هدنسةرا 0 ٩

 .رودیا لصاح رلقل زاسو رلقلقاتب قاط رب «كر هديا

 هيمن ليل ارم دادم زنلارح ندلوك یكی
 كل هرتمولک ۸۰۰ هرزوا مقتسم طخ یفیدنلوا 3

 هرتم ۲۰۰۰ هلبا ۰۰۰ یقهسو كنغاتب هدهفاسم

 «بولواهدناب هرتم ۲ هلا هیسردو زا 1

 ندلوکو ؛ردروتسم هلراراجو رلنامروا یرارانک
 كنئافس مونره ىلع كءرتموابک ۰ اراعا ]

 شم یغاش 51 نداروا « هدهسیا اص هن ریس

 هدنناضیف « یک ینیدلوایرلن ایرج یلتع رس و یر هلالش

 هلبرلجاخآ و توا ینلهچراپ یضارا ضعب ندنرانک
 «هلککوروس هدنلاح رلهطآ رایس «بورایوق ربارپ

 . رویدیا ادیب رادس مقاطرب عنام هتنافسریس _
 هلن رص« نادوس هدننامز اشاب لیعاعسا قبسا

 هل رکید مانو هیلبعامسا نانل ب یزک رم گانسیبونج
 رهن هدنکوا یرلهبصق (ودال) و (وروفودنوف)
 رایکیراقوب نداروا «بولوا قامریارب كوب اتداع
 ۳۰۰ ندزمشل رب هلبا لازفلارح . راشیا هدم ومره
 ( هفاررلارحم ) ندنف رط غاص هدیراقو هرتمولیک

 ندفاصو «راقآ ایزاوتم «بولیریآ لوقرب هلیمسا
 یفاشآ ندروک ذم یاقتلم «هلا ذخا یخ د راب اج ضعب

 هلیراعبات زسباسح لازغلارحم . ریشلرب رارکش

 «بول هزکب هابنرب قیشیراقهمراقو قوچ كپ یرلکوک
 رالوک قوچ رب هدنررانک یسارم كنسیدنک

 ندکدشل رب هلبا لازفلار ۰ ردراو ید راقلقاتبو
 ندغاص هدعب «بولوا تاق کا وص هرکس

 وصرب ضایبو یلتیلک ید یرهن (تابوس) ینیدل۲

 ینیدناوا هیت شییارحم ندببسوب هکلب «هلکمریتک

 ودخ

a ل ی ن 

 ۸۰۰ برق ردق هموطرخ ندهدوشاف «هدلاح
 هدموطرخ .زالآ یار چه هدهفاسم كاهرتمولک

 هدنکبدشلرب هلقرزا رحم تایروک یوام ندنشفارب
 وص ییدکود هدست هدتقو یدام هكضیارحم

 « هدهسیا هرت» کم ۲۲۵ كنرزا رو ۰

 رحم نالوا بجوم ینسەمشاط هداز كا هدنناضیف

 نیا ندنرلغاط شبح هدنلاح لیس «بولوا قرزا

 ههرهاق ندموطرخ . ردیا بکرت ندربن چوا

 ؟تولآ وصر چه هقشب ند (هرابنا) لمن ردق

 غاط هرص یا هدهاسم كل هرتم ولک ۳۷۰

 یروقو رااوچ ندفرط ییارهوهدنسهرآ ك لو
 هدرلب راقو و ؛ راق آ هدنحما كنم داورب راط طاحهلرارب

 كنمداوو زكلاب ناسا هو تک تولز وا كب
 كرصم تاب « بودبا اوراو قس یسیضارا
 ردق رشا  ,ندنموط رهب رسا اصلا قسمت
 « بولوا یرلشینا قلابق ینمی یمهلالش شب هدهبوت

 . رویلوا منام هنماود كنئانسربس هدلس رلن و

 لیصفت هدن-هدام « رصم » لاوحا راسو یاضف

 . زرویمروک تجاح هنرارکث « نوصخدنلوا
 هیافا> یداو ی رب دهنس جار, هب رصم تموکح

 # نوت ند کی <“ نکیا شفل وا دن دح ردق

 دهدقمقبچ ردق هنمیانم «بولوا كلام هنسهض وح

 3 هدسور ( ۱۱۲۱۸۵ ) | دنالب

 ندنسهونج تالاي كانغل هقود ك ويب

 قرشلاعش «سوتساوات "الامش «ونآ ًابیف «بولوا
 « هلرلتلاوا غروسو ًاترث «لشیم تفس ندنف رط
 حاسم . رددودحم هللزفروک هدنالنیف یخد اب وتج

 یبیلاهاو هرتهولبک مبرم ۲ یبهیعطس

 e یزکرم ۰ ردیشک ۲۱۸ ٤
 .ردقوج یرللوک . ردعقنم هباضق «تلایا «بولوا

Nil hiri ۰ىن )  « 

 ۳ ی ۱ یریکلی

 قرهلوا هدنیونج كنغلەجار روسیمو هدنتهج
 هاب كسکو رو رلغاط هرصر هدنسهرادا ساردم

 ینیداوا طوبرم هنسهلسلس ( تاک ) الا «بولوا
 هننراهووا روئابعوک اونو رابیلم ارض «هدلاح

 نانلو دزب زا رظ یهورذ كسکو كا . ردك

 یعافترا هرتم ۰ «بولوا یفاط ) اتبادود )

 غاط ییآ هدنرلسا ( یناوام) و (رایوم ) ۰ ردراو

۱۲۳۹۰۱ 



 ل ی ن
 هنغامرا ( یرواک) < بودیا نام ندنراکتا

 عاقجاو * نایرج یضرط هقرش «هرزوا كاکود

 ۰ راردیا
 مبا هنس هرادا ساردم ىس هللاي یرکات

 ۲۱۷ ۸ یم هیعطسهحاسم ؛بولوا هدنروص قاس رب

 .ردیتک ۶ ییلاه و هرتمولک میم

Nیزاف ناخروا ناطلس ناکعنج  

 نایلس ی زاف و یس هج وز كتبرلت رج ۱ یو

 رای .ردیسهدلاو كباخ دارم ناطلس راکدنوادخ هما اش

 كجهلس هد٩۸ «بولوا یزق كننروغک رام

 « هوکود نانلوا بیئرت هرزوا كلریو هنروفکت

 ید ناد ناطلس یراق .هلیسهناتناخ تی دصقوس

 ندنف رط لاذه* هس وک نانلو یحم «قرهنلوا تومد

 «كرهدیالامعتسا هلیح یشراق » هلیح هلکدیا هاک ۲

 ناطل-یلغوا «كرهدیا ریسا یتبلکو ؛طیض کعهلس
 . یدیشهروس ج.وزت«یزاف ناخروا

 «هلغاوا هلام هناربخ «بولوا فرشم هلمالسا فرش

 یر,وکرب هدنرزوا كاج نافآ هدنسهووا هسورب

 هیدن هلیعسا یدنک روک دم رهن « غمر دياي

 “رد

 رفولس

 نوتاخرف وارن

 هسورب كنتالو راکدنوادخ ۱

 شیک هک «ودربترب هد فاسو

 ندروصنیا ندنفارطا كنیرهث هسورو ندنغاط
 «هلنایرح هبیف ندفرش هدنسهورا هسور «لکشتئاب

 | هش ره جا نحم ‹ كرهک ندنلامش تر

 ار .رولکود

 | لب
 سونیلاج حرش سیل » ۰ « نبل لئاسلا باتک

 راسو« یزارل" حرشنم تکن ۶۰6 لوصفا اباتکل

 - ردراو یرابشا یخو ی افیلأت
 ايدا ریهاشم ( کاادجا نب دعس )

 روهش« هلعیشت «بولوا ندارمشو | لی
 یون تیب لها حدم یرامشا رثک او «یدیا

 ناسقط هددادغب هدنرلخرات 6٩۲ ۰ ردهدنقح

 یی رب وش .یدیا یناف ریپرپ یاو زواجنم ینشا
 . ردندنرامشا *لج تیب

 هماوقب قمابق مقا رق
 همامذب تجمل دوجیال م
 یجب فلتاف یدبک هتکلم

 همالک نسحر هتجج لامع

 ۰ ردنوزوا ردق هرتمولک ۰

N)ریهاشم (ز زەلادبع  

۲ 

 او ) قلاإا روك ذمو «ذخا ینیرلیاچ چولسیا |
 )و ) قلا رو ق | راصتخا » «بولوا ندابداو اہطا

 «كر هنود ی یضوط هی رع بونج«هلا لوخد هنتلابا |

 « لر هنود ی یضوط هب یل ام ب رغ هدارواو؛ ردیالوخد |

 یرهش وندورف «هلا ذخا یأج چاقرب ندلوص ۱

 ۱ م ی ن

 یدک یی. ندنسارمش لناثع ۰
 : ردیصاخم لی

 ییرط ( یدنفا - هداز كب نطل ) یسیجر
 ریمزا هدبرجه نرف یجوا «بولوا كلاس هباضق
 ردکزوا توش + یدبا ییضاق

 هیهتیس هلکر هم نرم رک راغاد
 هی هنیجنآل وا مدروا رهمراو یک كقشع هدلد

 لیا مور (یدنفا  دجا) یسیعکیا ۳

 «هرکصندکدتنا زارحا ساب یکارکسیضاق
 در ملطموش . ردش | تافو هدنخ رات ۱

 زلاق هدهرایغا تیقاع لاصو ماکنه

 رلاق هدهراخ لک مسوم ررا هماعتا

 مدقی

 نارو هنس هیحانرابو هات“ NY زورهن

Rsنکع هیکنل  ) Nimègue, 
 ( هرداک) لک :ہلف ) Nimegen ۱ كع

 هدنسدب ضب ونج هرتءولک ۲۱ 2( مجنرآ )و هدننا ایا

 ا هدنرانک لوص كيترن ( لاو ) قرهلوا
 چاق ر“ ی یل اھا ۲٤ ۹۸۵ «بولوا رهش رب یزکصس

 رٹ را :E ردراو ینراجت كاشیاو یسهقراف
 .ردراویرانآ شمب هلاق ندننامز نالراش ؛بولوا

 لب وت هراهاکج رفت «قرهنلوا مده ًاریخا یناماکعتسا
 و

Niemen ) |رق لاعش كنەيسور (  | 

 . قیاعلا , هلن رج هدحور هلیمسآ ۱

 . تنهیسور ۰ بولرا قامرارب رول کود هنیزکد
 لاعش«هلنامن هدرلنامروا یلقاتب هدنتلابا ( كسی. )

 « هیارتسب ؛اسوا :هلنایرج یرضوط بیر

 ا روک كم ۰ هرکصندکدتبا قیرفت ندنتلیا

 غاص « هللا قش ینسهشوک یفونج بیض كتلایاوب
 هنتلابا ول دوغ « ذخ الادعت یاح جاقرب ندل وصو

 والو «بونود یررغوط هلامش «رورلادمب ندنجا

 «قیرفتلادمب ییدودح كنرلتلابا یکلاووس هلا
 هبا E زنگ دم « كر هود یضوع هیرط

 هالب و ندغاصو « ریرآ یدودح شانس رلتل ابا وووق

 ؟رریک هبهیسورب «نخالادعب یرارهن هسیود اوون

 «رورطادمب ندنرهش ( تیسلت ) هلیعا ( لم )و
 ندا ترد ید ؛ردبا قو رفت لوق جو ندلوص



Sac 

  ۹ن ی ن

  3 ۰نالوا وا هليا لید ر ندنزکد

 یسارحم .رواکود هنل وک ( فلام سشیراق) < ۷۰

 هیسورب یک هرتمولک ۸۰ «بولوا نوزوا هرتموایک

  ( 1ءرتمولیک مب هم ۵۵ یااصو
 | یا ووا خاص هننافسریس

 روینلوب هدنلاح شعرط یآ جاقرب نیشیق -
 قرش بونح تیهسنارف ( ]۲10065 ) ِ 3

 هرتمولیک ۵۸6 كسراپو هدنتهح ا

 رهشر, یزکم كنتلابا ( دراف) هدنسیقرش بونج
 ؛یسیدادعابتکم یلخاد .یسیلاها ۷۱ 1۲۳ «بولوا

 نیلعلاراد صوصخ هکمر دشبت را هس صو ی ۱

 اسیلک وب صوصخم هرلناتسنور «ینالارادو _

 ییط جرات تبع رک ی ا ا
 « ی.هناضنت یواح یدلج ۵۰۰۰۰ «یسەزوم 1
 مشیر!«تاحوسنم صوصخم هناشورفه «یاخ «لاش _

 یرا هن ودو هناخرمد « یر هش ر اف ماست

 «بولوا رهشرب یکسا ۰ ردراو یتراجت كاشیاو _
 ۰ ردراو ی. هقتع را | قوجرب هل او ندرلبلامور

Ning-Po aهدنتهح ق ثمح (  

 اا ۳ ۱ قلم

 قاعصهدنسب ونج قرش هرتهولیک ۱۰۰ فلن (وفاوج
 ردق ۰ ۰ « بولوا هلکساو رهشرپ یزک ص

 کیا اص هنئافس ریس « یرلن ایل لزوک «یسیلاها

 لزوک كب «یلاماکعسا ۰ یرالودج ددعتم هلن رو
 یدبضارا تنم كب هدنفارطاو یساوه مالغاصو

 مهم ك ندنرظن برح نفو تراجت : د

(Ning - Tiao-Leang ) ۳و  ° Ing - 11320-126 ele 2e. 

 ( سودروا ) كناتسلوغم ۱ 0۶
 هدنسیراشبط هرتهولیک ۲۵ كدس روهشمو هدنتلاا |

 لوط ۱۰۵۳۲۰۳ هللا یلامش ضرع
 روممو كوب ك امدقم «بولوا روش رب هدیقرش

 بارخ هدنس هرص ات كن راز السم 0 ۰ نکا

 ردها

Ning - Teheou ) 3هدنیج (  

 یر, «بولوا رهش چوا هلمساو | وثچ ج 1
 هدنتوح یف لامش یر ۰( یسغناک) هدنتهج قرش |

 (ناننو ) هدنتهح یونجبیق هدیرب ۰ :( رس 8

 ۰ رد

| N1001 ( ) تل هروجمامهدنیچ 

 ۲۰۰ كن کو هدنتلابا ( نریک )

AREY ن ی ن 

 (یرادنوس) قرهلوا هدنسیلاهث قرش هرتمولیک
 «بولوارهشرپ هدنرزوا یباچ ( هقروخ ) مبا هنیرهن
 یراجت هللا هنواپو هیسورو یبیلاها ۰
 ۱ ۱ ۰ ردراو

Ning-Hia ( 8 ) وسراق) كنج 
 یاهتنم كدس كوسو هدنالايا اه عین

 ناتسلوفم هللا نيچ سفن «بولوا رهشرب هدنسیبیم
 5ا رک

 راما ندیکب « هدهساا

  Eردراو ینراجت تك شبا .

 3/2 . ردشفلوا
 ندنررادمکح روا ( 05 ۰

 0 ۱ سوت
 ه(لعب دوخاب) سولب یردب لوا هنس ۱۹۰۸ ند
 یفیدلواشعا طط. یناتسلب اب یردو ۽ شلوا فلخ

 ید هدم «قافتالاب هلرلب رع یخد یدک

 كابو نکا طی ی و سلا مق تلپا ۳

 یسهحوز دن رب لر وا یءدرا و دز

 هلقاو هدنها ( دات هکآب ) رم بم

 نالوا قضا . یدیشقا جوزت یندافرب همیجثو
 یدنک «كرهدبا نییزتو میسو یبرهش ( یونی )
 هش ۲ . یدیشملا بیست هلم ساو هلتتست هنمسا

 ۰ هدنخ رات ۱ دالبلالبق « بوروس تموکح

 "اموعسم ندنفرط
 ردشمک هتخأ هنر سیپماریمس هم وق صو ؛

 سونی یکیآ رب نالوا یلغوا فو --

 ۳۸و شعا طبض ینتخت رو آ « هلبا لتف یسعماریعت

 كشوک ینالخاو یدیدنک . ردشمروس تم هنس

 یس هجوز «هروک هنفیدناوا نظ

 شتا تافو

 ۰ ی دا رلمدآ

Nino ( ۰ ) قرش تنتیلب 
 ۷۱۱ كتسولآ و هدنتلایا هردنالف هوس

 .یسیلاها 2۷ ۰ «پولوا هیصقر هدنیونچ هرتمولیک

 . ردراو یرلهشراف هرتاسو تناخ هللا هلتنادو

eaهانسهطخ روا یکسا  

 قاب ك-_الود رو آ و یادگار یونی

 كابابو هدنرانکللوص كلهلجد «بولوا میدق ری
 ییدعشیر هبارخ .یدیاعقاوهدنل امش ءرتمولیک ۰

 مالسلاهیلع سو یو قجوبق هدنسیش راق كاصوم
 .ردشغل وا فشک هدنراوج ینیرش دق كن رلترضح
 ۲۰۱۰ ند (م) یسیع دالیم «بولوارهش رب مدق فی

 ۱۹2۸ دالبلا لبقو «سيسأت ندنف رط(رو 1)لواهنس

 نيز و نیسو ندنفرط ( سونی ) هدنراخم رات



 گل

 هرتمولیک ٤٥ هدشنامز یترومعم . یدبا شفلوا

 یرروس هدنفافترا هرتم ۲۰ « یسهزاد طيح

 «بولوا یر هق هدناکسکو ب هرتم ۷۰و
 منصهو كوب تب .یدیا نوکسم هللا لاها هدایز
 هموهوم تاناویح راسو نالسرآ لدانق «رلبارس

 جم » و رامسر هعرابق هنرزوا رس « یرللکیه

 رلشاط ررحم هلباعخ ( مروفیینوک ) نلنید « یبیزاب
 رب هدنس هلج «بولوا ندنرانآ یبشاب دلا كنبونیت

 نداسبع دالیم یونی .روللوا هدهاشم قلیفآ

 «بونلوا برخ ندنفرط رلیناربا لوا هنس ۵

 هبصق رب كج كد هنرود هیمالسا تاحوتف اذهعم

 سسأت كنبرهش لصوم هدمب .یدیا قاب هدنلاح
 تجاح هنیدوجو كنبونيل ىا تبرومعم کو

 یسهقبتع رانآ «بولوا دوقفم نوتبسب «هلغءاقارب
 لصاح هبت جاقرب ندنوو ؛شلاق هدنتل آ كغاربوط

 -ارطا هقشب ندرهش نالوا هدنجما روس .ردشلوا

 هدراقازوا یلبخو یرالحم روم قاط رب هدنف
 لوا لا -یدبا راو یار راثآ راس و رلبارس

 هدعبو هد ۱۸ ٤١ (اتو) ویسوم یسولسنوق زسنارف

 كڼهرتلکنا هدایز او یرارکیدو ( تورب ) ویسوم

 ننبد یجتوبق (درابال) ویسوم یسولسنوق لصوم
 كنونی «كرهدیا ارجا تایرفح هدداباسرخو هدهن

 .ردرلشمراقیچ هنادیم ترا آ یلبخرب

Newark (( 11 ۰ ) كن همتحم كلاع 

 .رت) و هدنتموکح (N ۳ ید
 كنان رف (سکسا ) هدنفرش هرتموایک ۷۷ 4 ( نوتن

 ندننابمش كنعلخ قروموسن «بولوا رهش رب یزکم
 رهش رب هاکتراج و كوس .ردعقاو هدنرانک كنبرب

 هریاسو ییاق قابآ كوب «یسلاها ۱۸۱ ۸۳۰«بولوا

 یرللودج هلرلطخ لوب ریمد ددمتم « یرهقراف

 هلره ار ندقروون .ردراو ینراجت اشیا كيو

 .ردیبکر هشر, یسیکیا ؛بولوا شلرآ
 .وکح ویهوا تهمت كلام هن هلمسا و

 ییا یرہن ( غنیکیل ) عبات هنیرہن ویهواو هدنتم
 هبصق رر یزک قلتنوق هدنسبیفالت لحم كنلوق

 تاناویحو هریخذ ؛روکو یببلاها ۱۰ ٩۱٠١ بولوا
 .ردراو ینراجت

 و ی ن 4>

eT rEاهذنیئوم ك ەرتلکزا  
 e كماينننو و هدنتلابا قراوي

 ییل اها ۱ ۰۸۵ «بولوا هبصق ر هدنسل اه قرش

  هلبهقرباف هرئاسو یراهنیکام تعارز «هریب «زبو
  روکو هریخذ كلشبا و یرهافیکود ریقاب و ریمد
 ۱ .ردراو یتراجت

 ۳ ۰ بس | ددوفد
 . ,(لوتسیرپ ) هدنبونج هرتمولیک ۸ ۰ تلوتسوبو هدنتم
 - اها ۲۱۸۷۰ «بولوا رهش رب یزکم كنفلتنوق
 ۱ . انهتکی واح یدلم ۰ ۰ «یتکم ۲۵ «یسل

 ,صوصخم هنیدیص هنیلاب و یراهقراف ددعتم «یسه
 .ردراو یئاف

New Brunswik ۰ 3 

 e كل هممتحم )| قیوسنور وی

 ۱ لامش هرتمولیک ۰ تكیوتنر و هدنتموکح ( یتیرج

 هبصق رب یزک م كنفلتنوف سکسلدیم هدنسیقرش
 هنراناتسنور زلف «یسیلاها ۱۷ ۱۰۵۰ «بولوا

 یوایدلج ۳۰ ۰۰۰ قلم اکوب هلیتکم صوصخ
 رب رکید یراح یدلج ۱۲۰۰۰ ۰ یا

 قیوسنورو] .ردراویرهقرب اف فلتخ و یس هناضتک

 [.هلبروم تمجارمیغد هنسهدام «( یی )
Newburg) ( ۰ ِ ) هعمتم كالام | 

 ۳ oy | غدوبوب
 گكنناتنوت ( ژن اروا ) هدنسچ یفبونج هرتموایک ۰
 ریو ییلاها ۱۸ ۰۰۰ «بولوا هبصق رب یزکرم
 .ردراو ینراجت كاشیا هلرلهقرب اف قوچ

 ` ~d) ر )فی هرتلکن ا ۲ ۰

 3 زا غدیر ۵ و دوبي
 ۷۰۱ «بولوا هبصقرب هدنسییونج برف هرتموایک
 . ردراو یس اھا

 ۱ ترو ىرووب
 . لاعش هرتهولک ۵۳ كیوتسوو هدنتموکح تسوچ

 هدنرزوا یر ( قاع س ) و قرهلوا هدنسیقرش

 «  بولوا هبصق رب ندنزک ارم تكنفلتنوق (سکسا )
 دم «ینایل هدروکذ م ره « ییلاها ۱ ۰

  .ردراو ینئافس صوصخ هنبوآ هنیرومو یر هقرباف
 .هعدق هطخ را (Néoptolème) گیج
 ER لس | هحیحش

 هدنخرات ۸5۱ دالیلا لبف یسیجرب « بولوا یمسا



 و ی ن

 .ردشفل و یردبكسايپیل وا هرومشمو ؛شلکهراکرم
 یخ هدنتیوبیغ كسورپ روپشم ییا =
 موق ص هدنخرات ۲۹۰ دالبلا لبق «بودیا بصق
 .ردشفلوا لتف ندنفرط

Newport 3 ۰نايل کی » نمد  » 

 ی
 هدنسیق رش لام هرتمولیک ۱۰ كټروفقنارفو هدنته"

 كنبرهن ( غنیکیل ) و هدنرانک یرہن ویهوا قرهلوا "
 « بولوا هبصق رب یزکم قاتنوق هدنساقتلم"
 ( ینابنسنیس ) یهدنرایشراق « یسیلاها ۲۰ ۰
 روکذم بجوم یتطالتخا هلرارهش (نوتفنیووق) و
 نداعم كوب و IC هدنرزوا كره یا

 ربارب هللا رهش کیا روکذم .ردراو یراهاخکود
 ۳۲۰۰۰ ۰هدکلرب «بولوا هدنمکح رهشر, هدنقیقح
 ۱ .ردراو ییلاها

 .وکح (دنالسیادور ) تلنهعمتحم كلام هنب

 بونج هرتمولیک 4۰ كټ (هسنادیوورپ) و هدنته
 هبصق رر یزکص یقاتنوق هلمسا وب یغد هدنسیقرش
 مالغاص «ینایل لزوک «یسیلاها ۱۵ ۱٩۰ «بولوا
 یکیایواح یدلج ۱۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ یباوه

 .ردراو یناماکعساو یسهناهتک
Newport ( ۱ / ) تانهرت کا 

 تاوغوموهدننلتنوق(توغنوم) | ۲ ۱
 ( قسوا ) قرهلوا هدنسبیف بونج هرتمولبک ۰
 ندلحم ییداکود ه (نروس) كبوو هدنرزوا یره
 ۱۰ ۸۲۵ «بولوا هبصق رب هدیراقو هرتمولیک ۷
 یتاجارخار وکو . یالق «ریمدو یر هاخ ريمد «یسیلاها
 . ردراو

 چاقر هدهعمتجم كلاعو هدرتلکنا هلعسا و

 .ردراو یغد هبصق كچوک
Newton )نوشو كټ ەرتلکنا )  

 ندننوبضایر ءالط كوس كلا كلام

 (هورتسلوو) هد رق ماتا رغ هد ۱۱:۲ «بولوا

 .ردشعا تافو هد ۷ و ‹«شمغوط ه دنس هبصق

 روتقود «بوریک هشنونغلا راد خيربماق هد ۰

 قوچو ؛شعٍا لیصح یهیضایر مولع ند (وورای)
 .همراو هنشاب ۲۳ «بوع ینلعم هدنونف و لدهمش

 هد ۱٣١١ .یدا شلواقفوم هتایفشک كوب «ند
 نالوا یثأر طة م «هاکرت یجربماق هلیببس بو

 هدنتل آ هان افآ الا رب هداروا «بوایکج هنکاتفج

 تثیه «هلکمروک ینکیدشود كاملا رب ‹ نکروروتوا

 ولو

 نولوم

 و ی ن ۰:۵

 ( هموم ةبذاج ) نالوا هدنمکح یساسا كل هدیدج
 جریماق هد ۱۰۰۷ . یدشمتا فشک ینسەدعاق
 تافو هرکص هنس ۲ و هةلاشعا ىلج یونفلاراد

 هنکآ ۳۸ رصبلا لم هدنونفلاراد هنبرب یلم ندیا
 یتایفشکی دنک هدسیردن یانئا « قرهنلوا بصن
 تیعج هردنول هد ۱۱۷۲ ۰ یدردا رش یخد

 یردس یتایفشک «قرهنلوا لوبق هنفلاضعا یس هل

 .دوسحو بقر «هدهسیا شمالشاب هغمزاب هتیمجو
 ندضارتعا ( قوه ) نالوا شفلو قیفرژ یر

 شلواروبم هرکس رابتخا تام «ندنرلقدلاق لاخ
 هعفد کیا ندنفرط یلوئفلاراد جریماق ۰ یدبا

 روما «هدهسیا شفلوا باخآا هنفلاضعا وتنلراپ
 .ردشمهمرتسوک كلهداملاقوف هنوکر ب هدهبسایس

 « هلفگاب قارواقوح رب «بولوا هدزقرح هد ۱۲

 هنیروعش یندهینهذ لغاشم ترث ک هسقوب یمندنو

 یتاینشکی آوا زکلای دمبایفو ؛شلکت واخر زآ رب
 هنا رض هد ۱۰۹۰ .ردشلوا لوغشم هلا رشن

 تعج هردنول هد ۱۷۰۳ «بوللوا بصل هنتر دم

 كدەنتافوو ؛شفل وا باخت ۱ نشر ندنف رط یس هلع

 یسایمداقا سراپ . یدیا شما هظفاحم قسایر و
 كنابض .یدشفلوا لوبق هفلاضعا یخد ندنفرط
 ًهلج فلوو یخد یهیساسا دءاوق كتژرو یلح
 هانیرود رب رونلوا دای لما یدنک . ردندنت ایفشک

 یکیدلببهلوا قفوم لصن هتاینشکوم .ردیدج وم یغد
 .یدیشمرو یناوج « هلکع وشوداماد » :هرلناروص

 راد هنونف راسو هرصب نف «هتثیه «هبهیضایر مواع
 هیظع تافیلأت ددعتم هدنرلناسل زیلکنا و نت ال

 هالا هدقح تافشک شم ۰ ردراو یسهریتعم و

 .یدشلوایرلهض اعم یلیخ هما (عنبل) ندنشاکک

)New 10۳۵0۲( ۰فان هعقک كلام  

 «بولوا ندنس هیقرش ۷ تر وہ
 برف «قرووین ندنفرط قرش لاعث و "الامش
 ۔ وکح هراوالد ندنفرط یبونج برف «هیناولیسناپ

 .رددودح هلبا یسالطآ طبح رحم یخد ًاقرش «هلبرتم
 ۷3۱۳۱ و یلاعشضیع ۱۳۲۲ هللا ۳۸۹

 «بولوا دتع هدنرهرآ ییرغ لوط ۷۷۲ ۰۳۲ هلا

 .اهاو هرتمولیک می ع ۲۰ آه یسهیعتس هحاسم

 هرتمولیک میرم رم هک «ردیشک ۱ ؛:: ٩۳۲ یبیل

 «هدهسیا (نوتنرآ) یزکرم .رشود یک ۷۱ هنشاب
 .رد(قبسیسرج) هلا (قرآ وین) یرارهش كويب كا



 و ی ن

 هدنلامشیاهننم زکلاب «بولوا یت لآ و زود یسیضارا
 نلسکو ردق هعاننرا كالهرتم ۵۰ تاهو ۰

 رال راکت رادس لا هدلحاسو یرلابت شن
 كن کام یغنامریا (راوالد) .ردراو یرلغاط قْیآ
 نالبحآ هدنیصنم «بودیا قرت ین-هبقرش دودح

 یف (یسرج وبن ) ندب وذح ید جا نوزواو ا

 و رانا کد ندرلفرط جا ۰ ندن کیدتسا دی دم

 هلام هدنکاع لخاد ر کا « نوم ەل هتکلع
 رراکود هی-الطآ طرح رحم قرهقآ یرغوط هفرش

 «بولوا لدتعم یساوه .ردراو رانا كچوک ش مپ
 ات بوئح هلته لامش ؛رارب هلیخا زآ كنس هفاسم

 بونج .روبنلو قرف هحرد کا هدنسهرآ یساوه

 ك_فرط لامش « هلغاوا هحهدابز رلقلقا هدنتهج

 زا و قاموت یغارپوط ردمالغاص اهد یساوه

 .ھاس یسارجا "اقبطت هنف كتعارز «هدهسیا تنم

 ی ی یلشاب «بونل آ تالوصح یلیخ هدنس
 «هناشب هلبا فالو هدهحرد ییا «رصم هجرد

 هدرادقم زآ و رادواح « یادفب یخدهدهج رد ىج وا

 تاناویح .ردنرابع ندهرااسو توا«نونوت هلبا هبرآ
 هدهحرد ی ےکا « ریئرص هدهجرد ید یس هلها

 PAE NEE هدهعردیعچواو زوموط
 ماچ یرلجافآ یئرشک لا «بولوا قوج یرلنامروا

 - دهرات روک ٤هم هدهجرد یعکیاو
 هوبم «بولوا قوح یرهوبم 3 هلا لاتفدو لا

 یرلف دلوالوغشمهدایز لا كنسبل اها یرلهحاب هزبسو
 .ردنرابع ندهریاسو وقنچ «ریمدیداعم .ردند ریش
 ندنرارب نانلو یرلىا كا تب هعمتجم كلاع هعبانص

 - رمدو هناتحآ ود قاعتم هنداعم هدایز كلا « بولوا

 رکش هدهجرد یحکیاو یر شرف هنیک ام هلراهاخ
 روا تا همر دصاب هلب را بر اف هفتم تاحوسنم و

 یغد كليجكو یایعقبلاب . روینلو یرهناخاما
 ندرلیشیرلکدتسا لاذتشا هدایز كا كتکام *یلاما

 .اعیتسا هنالنوط ۱۱۲ ۱۰: امج كتکاع بولوا
 عبطلاب یراجت ۰ ردراو یسهنیفس ۱۷۰۲ هد

 كي «بولوا مبا هنس هعانص و هعرز تل مع

 راوالد «یک ینیدلوا قوچ یلحاوس . ردکاشیا

 ردق «یراقو ات ندنسهرا كتکلع ید یرهت
 یغد یرالو ریمد «رارب هلغلوا خاص ار

 یس هبلق طااسو ؛بولوا بعشتء هفرط رهو قوچ
 - اهم هیتر كوس یسیلک - ردلکم
 بوسنم هنسنج (هکنای) ترابع ندندفحا تر ارج

 ۳ كزسنل اها

aa ۱ و ی ن 

 موکع .ردراو یندیجنز ردف ؛۰ ۰۰۰ «بولوا
 زد ؛ ۰۰۰ ؛بولوا مسقنم هغاعس ینعی قاتنوق ۱

 ردراو یسهبصق و رهث ۲۸ عماج یبیاما هدایز

 ص نداضعا ۲۱ روالوا باضا هلئدم هنس چوا

 ۱ داضعا + ۰ رونلوا باغقنا هنس ره هلسایبعا تثیهرب

 , كلىہتم كلاع ۰ ردراو یلاومیم سلم بک
 هانا كسئرو كمردنوک اضعا ۷ هنسیءومع سلم

 ۱ هردزاح ینةح كەرو یار 8

 ۳٩۰ كسراپ هدهسنارف (۱۱0۲۱) ۰

 ۱13030 اراک دم
 ۱ ۱۹۷۵۶۰«بولوا هبسقر یزکرم كنتلاب' « هروس

 یسهزوم «یتاللا راد «یتکم یلخاد « ییلاما

  نوتف و مولع «یسهنافتک یوا یدلج ۰

  هطراقلنادف روبه« « یسهجماب یوم لزوک یی

 ردراویرلهقر,اف تناغ هل رل ناخناب دو یراهحعاب هزبس
(Nivernais)) ۰ ° هدنرطسو تا هسنارف  

 . «هسایماش "العث بولوا هیدق 4 هنر هد

 ۱ هیلوغرو یخد اقرش «هنویرو "ابونج «یرب ابرغ
 رابع ندنتاایا E ییدعش .یدبا دودح هلا

 . [.هلبروس تمجارم هنسهدام « هرو » ] .یدبا
EWSهعاق یی ۶ ی. ۵۷۷۵  

 ۴ e e ۱ هلتساقوم

 دنرزوا یره ( هنت ) هدنسیبرغ لاعش هرتهولبک
  هدهفاسم كاهرتمولک ۱۲ ندنلحاس یزیکد لاعشو

  بولوا رهشر یزکرم كندلتنوق ( دنالربءونرو ر
 rr هل س هملق رپ یکسا «یسیلاها ۰۰
 ۳ هیعيم هیعیبط مولع «باع «یسهننا مسج راسو یرلاسیلک |

 صوص هرازادو رغاص «یرلبتکم نداعم«نونف

 اره « یرلء زععارادو هئاخ هتخ ددعتم «یرابتکم

 اک ربارب ا رود رک ندنرلتلآ هدنرزوا
 فا رطا ؛یسیروک هصآ چوا هكسکو هدهحرد

 ا درلیک كویب كا «یندعم روك لتیلک
 کر امتخمر لزوک دن ارانک اره نالوا دعاسم

 هزاسو ناسرو “ماج « یر هاخربم د «یر هنانمکو د

 ۱ ؛ردراو ینراجت اشیا كيو یرلهشر اف

 سلاو یلونح یکی تا هبلارتسوآ هلعا و -
 ا هرتمولیک ۱۲۲ ك( یندیس) و هه

 .x «بولوا هبصق رب هلعساوب یخد هدنسق رش

 ژاجارخا هریخذ هلبروک ندعم یلتباکو 9۳
 .ردراو



 و ی ن

 هلعسا وب یخد O زلکنا رکید

 .اروینلوب را هبصق كچوک ضعب

 (Nieves, Nevis) سی و هج زاكا ۰

 لندنس هریغص رازح لسشا |سوین

 هلرکید مانو (دنالسیا E نالوا حیا ههرتلکنا

 ۱۷ «بولوا ی, كنبرلەطا ۰ ياآ راک زور »

 لوط ۱۳۰۷ ۳ هللا لامپ ضرع ۲
 « بولوا لکشلایوراد نامه . ردمناو ہدس رق

 ۱۱۸ یسهیحطس ةحاسمو هرتهواک ۱۰ یرطق
 - یاکر كسکو هرتم ۲ . ردهرتمولیک عبرص _

 .راچ ) هدنسییغ لداس .ردراو اطر لعالا
 .ردراو ینایل و یسهلکسا كچوکرب هلیما (نووتسل

 « بولوا قوچ یمهبراج هایمو تبنم تب یغاریوط "
 تاناویح . رولوا لصاح هرتاسو یشماقرکش یلتیلک
 .ردیشک ۱۲ ۰۲ یبیلاها .ردراو یخد یامارخا |

 تابار ییونج فهقیمب (۲۲:۲۱۱۰)
 هرتمولک ۳ ؛ کل سکور و i ۱ مس

 ۱۰۰۰۰ «بولوا هبصق رب یزکر ص اضق هدننونج

 .هشرافهرناسو هلعاد هل توت و یسیلامآ 8
 .ردراو یرا "

۱ 
۱ 

2 r 
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 یکه دنتهج یلاعش قرش كلل هعمتجم ]۰ وب ۱

 قرش «هلتروهچ هنم افرش < ۳ ندنرهاج
 ابونج « هلبا یسالطآ طع ر ندننه> واج

 "الاعش بر روھج تومرو "ابرف «تسوچاسه
 EN 8 "لا 4۲۰۳ رددوا هلا هدانق یخد "

 یبرغ لوط 1 " هلبا ۷۳"و یلامش ضرع
 ۲: ۰ یر هیعتس ٌهحاسم «بولوا دتع هدنرلهرآ

 هک «؛ردبشک ۳۷ ۵۳۰ یسیلاها و رت واک میر |
 یبضارا .رشودینک ۱۰ هنشا هرتمولیکم برص ره

 زکلاب « بولوا قااف و قاغاط هرزوا تموم

 .ردزود یعق قرش بونج نالوا برق هز

 نور, لاو « بولوا قلایقو قلموق یلحاوس"
 یهدنتهجلاعش ندنلابج .ردقوچ یرهررزج هبشو"
 یهدنتهج بونج و ۰۱۹۱۷ كنغاط نوت8
 .ردراو یعافنرا هرتم ۱۱۳۳ كنفاط (قوئدانوم)
 ندایقیرلد هلسب كرلنوب .بولوا قوچ هدیرللوک
 1۰۰ یراکچوک كيو 4۰۰ یراکجویب .ردنرابع
 ( یجوسبپشو ) یراعوس كا « بولوا هدنراهدا

۳ 

 تم

334 

 (توتیتکتق) بولا قوچ ی.هبراب هایم ردیلوکک

 و ی ن

 (۲وناناقسی ) و «روبریآ ینسهیبرغ دودح یغامرپا
 ( قاع ) < روقآ هدنسهیقرث دودح یر

 روك ذم «بوقآ ندنسهتروا كتكاء هدیغامربا

 ترس یساوه .رویلآ ینغاآ رب هدكلوک كور
 ردق ههجرد ۷ ترار «بولوا لوحلا میرسو

 .شا ردق هب هکر د قحهنوط هوبج تدورو «راقبج

 تنم هدنروصیلز> هدرلب داو شب زکلاب یار وط

 «فالو هدحرد یعکیا و هات , هیعلشاب «بولوا

 وح راسو هبرآ « یادشب رادقم زآ كبو رصم

 و یس ەز+س و یوا .رولوا 0 تاب

 قوج رلنامروا قرهلوا هدیعیبط لاح هدرلغاط

 زکلایو ندنعاونا ماچ یراجشا هجاشاب «بولوا

 قدنف « زوج « نکروک « هشيم هدررب قل آ
 «ربمد «رفأب «ش دم ول «نوتل آ . ردنرابع ندهراسو

 یرانالبراقیج « هدسیاراو یداعم یک نوشروق
 نام یس هيلا تاناویح . ردلکد را ردقوا

 رغىص هدرادقم یواسم

 نیش طناب یاس

 هدرادقهز 1و ندنوف هلا

 «بولوایرلیا تب یمیانص
 ندنلامصاتاج وسن» یقمشی راق دو و قوماپ هدایز كلا

 یءدنرزوا یربن قانعرم یزکم . ردنرابه
 هاترامو كوب دا «هدهسلا یسهدل ( دروقنوق )

 ( رتسجنام) عقاو هدنرزوا روک ذم رهن هنب یرهش
 نداضعا ۱۲ ۰ ردیس هلکسا (توجرو ) هلب رش

 ك رک «پولوا یاثومیم سس هلس ادعا تشیه کیم

 قاسم :تموکح ان ر کو يناضعا, درون
 کا هللا اضعا ۵ ندیا بیکرت یهرادا سلجمو

 ندنف رط لاها هه ییفوط ند ضوط هنسره یساضعا

 كما باغتا اضعا ۲ هسلجم یو# . رول وا باتا

 - ردراخ یقنقح كمربو یآر < هنیاختثا كرو

E CN e ۳ 

 هدنتمو توقع E ك نو وب

 قر هلوا هدنسیب ی بوذج ۳ كدرونتراهو

 قاس دنا كوعاخرب کیدلکود كره كچوک چوا
 «یسیلاها ۸۱ ۲۹۸ «بولوا هلکساورهشر یزکم
 «یرلتاقوس نیزم هلرارانچو رلجاف آ هرفو شینک

 دار جوا ندا قش یرهش « یرلن ادیم او

 یل ډ ۰٨ ؛یرل تر «یرلیربوک لزوک هدنرزوا
 ۰ نلونفلارادرب یا نالوا یدرک اش ۱۰۳۰و

 ین رنو ىم ا حجراتو نداعم ملع «ضرالالع

 در دوش هی ءزوم ل یواحا حد

 - ردراو ىزا كالثیا ۽



 و ی ن

New York) |) ۰ ۰هعمتح كلام ( . 
 وبا كنا مآ نوتبو تن ۱ یدو وہ

 كن را*ءرک هرکصندسراپو هردنول ؛بولوا یرهش
 هدنلحاسكتموکع نالوا یمانمه ۰ ردبربثیمج وا
 سسو« هدنرزوا یسهر,زج هبش ( ناتامنام ) مقاو
 ( نکو وه ) هلبغامریا ( نوسدوه ) ابر «بولوا
 ( قرآ ون ) هدنسهقرآ كرلنولو ( قیس یسرج ) و
 ( تبازبلا)و ( قرآول) نانلوب هدنجا یوق
 ( رور تسیا ) یخد ابونجو اقرش «ندنرارهش
 نانلوم هدنرزوا یسهریزج ( دنالسیاغنول ) هلبزافو
 ناه ك رېش یاآو ۰ ردشلرآ ندنرهش ( نافور )
 قجنآ ۰ هدراهسیا بات هتموکحر یرآ یربره
 شلرآ ندنراررپ هلزافورب راطو هلی-ارجم رهن
 كرتشم یرهراج تالماممو روما «بولوا
 سف قایرآ و هفاسم یهدنرانیو « نددغیدلوا
 .هدنسهرآ یوکیضاقو رادکساو هطلخ هلا لوبناتسا

 كند ردهلهو انس هلج ؛ندشدلوا زآ یخدندن؟
 كنکووهو قیسیسرج «نیلقور « قرووت می
 كفروبو ي سفن . ردبا اضتقا یوا دع رهشرب
 هدتکلرپ هلرهش چوا روک ذم_ ۱ 010 ۷۸
 یبیلاه ۲ ۷۰۳ ۲۵۰ ءرار یسیتاآ و" ۵ ۶
 لامش ضم ۰۳۲ 44 یزکم ۰ ردراو
 دیردام ناه «بولوا هدیبرغ لوط ۷/۳۰۳۸
 هدشونج درپث .ردمقاو هدنضيع كنلوانو

 « بوشلر یزافو رور تسیا هلرهن نوسدوه
 لیکشت یوفرب شینک « كرهدبا مسو بسك
 غنول هلا هرف ؛قرهشالراط هنب «هرکص ندکدتا
 نالوا ییخدم كيوق درا یسهطا دنالتیا
 لیکشت یزافو نانلو یتعسو هرتمول یک ۱۲و
 هلزاف و راطرب هدنتهجیلونج برف تبوقو .رویدیا
 هداکوهک. ریلی هنبوق ( قرآ وین ) مقاو هجا ندجما
 . رویلوا یهتنم رلاودج قوچر اص ثافسریس
 مالغاصو كويب چاقرب هجا ندجما تكقروبون هلهجووب
 هرلبراقو ات یغد یرهن نوسدوه «بولوا یناوت
 «ندنیدلوا اص هريس هدگكنئافس كوس ردق

 هدیاسومو «ردزسلاثما هدايندهج هرج تراجترمشوم
 هجنراجتو یمچوا كناسد هماسج هدنفرظ رصعرب
 هک یش یعکیا قرهلوا هرکص ندهردنول
 هرتمولیک ۰ یرامتخمر یهدنفارطا بنایا .ردشمک
 تراجت فرط ناول ینمی قهج قرش ۰ ردهدنلوط
 یراود یک هسرو و هقناب هلرلب زاذم « بولوا یر,

 و ی ن ۰:۸

 ۱ هنتماسج و تمسو تلئراجت «هدلاح یفیدلوا یداح

 یدب قل آ یب هینبا نوتب «هلکذکر اط یمقوم  ةبسن
 یواحیرال ع صوصخهتماقا فرط بیم . ردیلناق
 «بولوا شینک اهد یرلقاقوس كتهجوا «هلغلوا

 قرووت.ردراو یراهیفاب یوم ویرلنادیم عساو
 بیرق ههرتمواک ییا هدنسهرآ ( نیلقور ) ها

 لیهست ینادراوم یریوک هما رب نالوا یو
 دیدم یریوک هسیا یربن دوسدوه ۰ رویدیا
 . كره « ندننیدلوا شینک هدهجرد یجهیمهنلوا
 كلهرتمولیک< 4 ۰ ردشفلوارفح لنو یا ندنتلآ
 | هلراکاوکریمد ندنلوک( نونورق )نانو هدهفاسم
 ۱ .ردشلر دشت هنفرطره «بولبدیا هقاراوص هرهش

 | یفیدلوا لکم كب یسهراجث تاس-وم هفرویوین
  یریا ےب یغد یمهریخر هيلع تاس-ٌوم “ېک
 كوي ییا یصرصخ یرو یمسر یر, «بولرا

 هبرابتکمهسدنهو قوقح «بط هربآ «ینوننلاراد
 تی«یناململارادو نیململاراد «یسهیلام بناکم راس
 ریقفو میتب «یمهادتباو هبدادصا بناکم مظننم
 تاسسومددعتم صوصخ هنس هيرو میلعت كراقج وح

 «یسهیملع تایمج فلتخم « یرایمداقآ «یسهریخ
 صوصخ هیلاها فانصا ردقههجنراو هل

 «یر هناهتک ددعتم ؛یراهنافسر د یعوم هل را ناف ارق
 هب هقیتع ران آ هلنونف راشو ضراالالعو یعیبط جرات

 ۳ یسهاتدسر «یسهحناب تاتابن«یرلهزوم صوصخ

 ميسج شیلبا ندرسرم لیمک# هلیمسا ( لاهقیم )
 . كرک هدنرزوا هطآ رب هدناهل « یسهراد هدلبرپ
 . هدنرزوا هطآ كچوکرب رکید «یرهرئاد هنتنارفو

 . كوببر, یفیدنوط هدنلا هلیلکیه میسجرب هنمان تبرح
 موم یرکیدو هنتموکح قرووش یر «یرانف

 ۲ « یناماکعسا «یسهاسرت یا دئاحع هب هعمتحم كلام

 ۳۰ ددیا باعیتسا یجریس ۳۰۰۰ یر ندنرلجا
 .- ردراو یرار لکا اکو ىسوراا ردق

 . یرهعبطم قوچ تب « بولوا یرلیا كب یناموبطم
  هتوقوم لئاسر فو یملعو هرغ هجرازوو
 . یرلبا كب یفراجتو عیانص ۰ ردراو یرلهعوبو
 هلع نیلشیا هدنرلجما ۰۱۵ ۰۰۰ یراهقراف «بولوا

 ۲ ۲ ؟ یسهیعانص تالوصحم یونسو ۰ ۰

  هستجم كلام نوتب ۰ ردهدنرهدار قنارف رایلم
 تالادا «بونلوا ارحا هدرهش وب ینصن كنت راجت
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 .ردهدنرلهدار قنارف رابام 4 ) یعوج كنناحارخاو "

 هدشیمآ یسارقف « بولوا یلاهب تب شیاشاب یجنآ
 «هدهسیا مالغاص یباوهو ؛ رکچ تحز یلیخ
 ییالوطندنتلاغفس هلنارقفو ندننرنک كماحدزا

 هد ۱٣۲٣٣ یرهش قرووش ۰ رده وج یرلقل هتسخ

 هست( مادرتسآ کب ) لسيدات ندنفرط راه |
 «بوک هنيلا رازلکنا هد ۱۱۰6 «نکیشقلوآ 6
 كلام هد ٣۱۷۸و ؛ شفلوا همت هلمسا ییدمش "

 نالوایانمه «كر هک هنطبض ككنمايق بابرا هعمتج
 قموکح *یسرک تهمت كلام نوتو كتبروهچ
 هيمو تبزک هد ۱۷۹۰ «نکیا شفلوا ذاخفا

 یابلآ قیزکر كنتموکح قروویو هنوتغنیشاو "
 هتراجنو میانص یقرویو «قر«نلوا لقا هنبرهش
 هب تس ندهنس یر ندتقوواو ؛ شملغارب تسل رس

 ردشع | ماود هکموس هلتروصر تريح ثعای

Etat de New ۲0۲۱)یم 1 ۰ 

Nsنا بیکرت نم  
 كلا «بولوا ندنران انلوم هدنتبح یلامش قرش كریهاج

 نانلو یزکس امدقمو نالوا یى-ەروم* كوس

 «تنومرواقرش .ردشفلوا هیمت هلیمسا كمیظع رهش
 هلیتقو ینمی هلبراتموکح توقيت کن وقو تسوچاسم
 ندنفرط یبونج قرش «هلبا هطخ نانید هرنلکنا یکی
 .اولیسناپو یسرجوین اب ونج «هلبا یسالطآ طيح رح
 ندهدانقیکلم ندنتهج یلامشبرف «هلراتموکح هی

 یءدنسهرآ كرلن و «هلبرالوک و نراتنواو هیرا نارا

 «هلیغامریا نارولتذس نالوا یرلقایآ وهلب رهن هراغاین
 هلبیسیضارا قموکح كبك تیهدانق یخد "ال اش

 ۷ ؛؟و یامشضیم ٤٥ هللا ۰۲

 دتع هدنراهرا یزف لوط ۸۲۳۰۲۰ با
 مص ۱۲۷ ۲۵۰ یسهبی هحاسم « بولوا

 رب هک ردیشک ۰۹۹۷ ۸۰۲ یبیلاهاو هرتمولک
 یسیضارا ۰ رشود یدک 4۷ هنشاب هرتمولیک عبص

 اذهمم «بولوا لهضراع زا و زود هرزوا تیموم

 هلپوک ءرصرب طور هنلابج *هلسلس ( ی )
 یرغوط هقرش لاعش ندیرف بونج رغاط
 كنکلعو؛ردبا لرکشتیطخ هايميسقترب «قرهنازوا
 (یسرام)«كر هسکو» هدایز اهدهدنفرط یاش قرش
 . ردهرتم ۱۱۳۹ یعافترا هک« ریلآ یمان یناط

 ههرافاب «هرزوا قلوا یسهبمشرب تاالسلسو

 .رددو دجمب

 و ی ن 14%

 هایم . رویازوا رله هرصر یخد یرفوط
 یلامشقرش ؛ بولوا قوچ یرلاوکو یسهراج
 هبرا.نالواهدنتمسو زکد رب یرب رهونانلو هدندودح

 كناند«بولوا هدنسهرآ كرلن و هلبرللوک و راتنواو

 ندنرهن هرافان ندبا لیکشت یتسهلالش روهشم كا
 نروتک هزیکد ینهایم *هلضف كرلوک كويبوا نوتبو
 كنتموکح قرووین «هتشبندنغامرا نارول تنس
 یرابنا فاطکیا شلرآ هلطخ هایم میقتروک ذم
 هبیلونج قرش یرلکوی كاو یقاطرب « بولوا
 یترثکو «هبیسالطآ طح رحم هلایرج یرغوط
 مثاطیمنکیا نالوا كچوک یسهلج هدلاح یراقدلوا
 هرللوکلوس روک ذم هلنایرج یرغوط هیلاعث برف
 ندتهج کیا ره هک « هنغامرا نارول تنسو

 هانسهشوکر زکلاب ۰ روایکود هبیمالطا طیحرح

 نایکود هنیزفروک هقیسکم یبهراج هایم
 « هرزوا كائود هنر ویهوا مبا «ییسیسیم

 یم یجنرب یراهنا كويب كا .رافآ یرفوط هبونج
 «پولوا هدنسهلام یسالطا طح رح ندیرغوط

 قوچ یلوص هک« ردب رهن ( نوسدوه ) یسیجرب
 نالوا تموکح زکر « بولوا لاص هثئافس ریسو
 كزلەرومەم قوجرب رکیدو ندنرهث ( ینابلآ )
 «قرهلوالصاو هنبرهشقرو وین «رورلادعب ندنکوا
 - روا لیکشت یتایل لزوک دلا تناند یھ
 (راوالد) .ردب ره ) قواهوم ( یمهما ندن رلعب ات

 ندنرلکوس كا یخد یرلقامرا ( هناهکوس ) هلا

 هدننروهچو یرامتقررب زکآای كنب رلارج ؛هدهسیا
 -هلثام كرللوک .رلرریک هبهبناولیسناپ هدعب « بولوا
 یءدنلوک هب را ( ولافو ) زکلی ندرارهن کهدنس
 یفیدلوا سسّوم كرش نالوا یمانمه هدنبصنم
 هرکذ ییالوط ندنایل كور ییدتبا لیکشت هدلع
 ادعام ندرللوک ككوسرو ذم یهددودح . ردناباش

 یرلکویبا « بونلو رالوکق وچرب هدتکام لخاد
 رد ( هو ) و (هدینوا)
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 هدنرلفر طرتاس . ردلدتعم اهد یهشوک یهدلحاس
 ینیدقبچ ردق ههجرد ۳٩ تیهرارلانازمم نب زاب

 ییدشا ردق ههکرد ۲۲ رفصلاتمت نیشيق و

 ولافو «بولوا ترس و نوزوا یرلشبق . رولوا

 برضو لاعش . رونلوم طاح هلرازوب هچرلپآ ینایل



 و ی ن

 ك ییفارا . ردنرس اهد یاوه كن راتەج

 كتمارز « هدهسیا لکد یلذیرولا هتعارز ردقوا
 كا تن عمتجم كلام هدنسهاس یسارجا ًاقیطت هنف
 هراتفو نیش ۰ مک تب یرار, رادل وصحم

 یاس شمهمروک هطلاب ینصن کلم ردق هب ناک

 هلیساشنا یافسو هنبا « نکیا روتسم هلرلنامروآ
 هاما یدمش ندرلج افآ نایسک نوجا تغابد

 روتسم هلرلنامررا یمبر رب یتجنآ كن_.«یطس
 «بولواندنعاونا ماچیغنوچ كنب رلجاغآ . ردشلاق

 راسو قاوق « زوج «جاغآ هرق ۰ نکروک « هشيم
 « یمبر جوا كنسیضارا . رولو یغد راجشا
 هن دادع هصرز *یذارا « هد هسزآ لکد عور نم یمات

 فالو : ینالوم یجنرب لا . ردشلوا لخاد

 ىج! رش «رصم هجرد یعکیا « بولوا هناش هما

 «هبرآ «یادفب هدهجردیخ>جواو هزبس «توا «یفوا

 تاناویح . ردنرابع ندنونونو رادوا «یراد

 یعومت ؛بولوا ریفیص یلانلوب قوچ لا ندنسهیاها
 مداب «یفویق برق هنویلم ۲ .ردس رق هنویلم ۲ )
 یزوموط ردقوارو یکصو ریکس هدایز ندنویلم

 برقن هنویلم ٩ یعومج كنس هیلهآتاناویح .ردراویخد
 نام هلیعاونا كدروقو یا یسهیشحو تاناویح . ردیا

 داراب هنلامما كروک یرلبردو «یدیدک ناب «یسیک

 كنبرلشوق وصو رویط هی-هریثک عاونا .دناناویح
 یرلن دعم نوتلآو شموک . ردنرابع ندنسانجا

 ریمد « هدهسیفو یغد روک« بولوا دوقفم
 یفدامم ضمب راس « بولوا قوچ تب یرلندعم
 قنارف نویلم ۸ یونس كرلنو . ردراو یخد

 هب رتاو راجحا راسو رص هنلوصحم زواج یتتهق
 یونس یوم « هجنلوا مضنم یلوصحم كنب را یک با
 یراج و عیانص . ردیا برقت هغلارف نویام ۰

 تالومعمو تاعونصم ع ونرهزام «بولوا یرلب اب
 هنقتسناتسا یسهنس ۱۸۸۰ ۰ ردراو یراهش راف

 هدنلخاد تب روه و هدروکذ م جرات ۳

 هدنرلجنا « بونلو هق راف ب رق هک ٤
 قنارف رایلم ه٥ یونسو «رلشیاهلمع ۲ ۰

 ( کوص كنونلا فرح )
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 و ی ن

 ىس کرم موق انس هلج .یدراقیح تالومممدنتیق

 زآ ندنفص «بولوا هدننون یکی ۰ ۰
 هللا وص یرادقم بی رف هنفصاو هلراخ یسهدایز
 هنسهداعلاقوف تابقرت كمي انص هداش مآ . یدرود

 شا فعاضت ردق هیدعش رارادقم و « ارظن

 یس هل طااسو و راعم و قراع ۰ ردکر ک هسلوا

 « بولوا قوچ هدهجرد قجهلوا تريح ثماب
 قوچرب و ندقدلوا ماص هان ریس یراپا کا

 قکلمیغد یرالوم ریمد «هتشب ندقدنلوب رالودج
 یرلیاومارو قوچهدهجرد قجهب وق هننروصغآ رب

 هنیلقور ندقرو ون یرب
 تلهروهشم *هلالش و هدنرزوایرهن هراغاسیرکیدو
 هنللاصندلاص باک « هرزوا قلوا هدنف رط تلآ

 ییگیا هکر دراو ید را وک هبصآ كوس یکیانایاش

 لو ریمد هدنرلناق تسوا « بولوا یلتاق کیا یخد

 ریراوس و باب و رلءارآ هدنرلتاق تلآ و یرلنرت

 ۰ ردهداز هدندن و

 كلام هدنرېش قرو ون صوصایلع « بولوا

 ب رق هنب رادقم ۳ كنسهیموص تراجت هعمتج

 یغو یلیتلابو كليجك . رونلوا ارجا تراج رب
 یخد یمیظع مقرب . كنلاما » و یرطبا كب

 نلنبد هکناب یسیلک ممق كنسیلاھا .رینیک هدلو وب

 - رجاهم نالآ ندید افحا 9۸ زعلکن |

 راس ۰ راردهدرادقء بی رق هنویلم عراب هدیرا

 ۱۰۰ ۰۰۰ یخدرلیجنز .ردزآ ررجاهم لاپوروآ

 ندزوی جاقرب هسیارللرب لصاو هدرادقمنود ند
 یواح یلاها ٩۰۰۰۰ یزکسم . ردنرابع

 نیلقورب « قروب وس « بولوا یرهش یفابل [ نالوا

 ۰ ردکوس اهد قوچ ندنوب یرارهش ولافوب و
 یرلهبصقورهش نالوا یسل اهاهدااز نزد ۰
 .ردمسقنم هغلتتوق ۰ تروم> ۰ ردهدنددع ۱

 نداضعا ۱۲۸ هلساصاثیهرب کم نداضا ۲

 ۲۲ ہیوم ساج . ردراو یناوعب»سلجم بکر
 یار ۳+ اا سیر و كمردنوک ثوعبم

 ۰ ردزاح یتقح ثمر و



 (1-2 فلالا لصف س واولا باب )

 ر هدهعمتم كلام ( ۱ 7

 برق رب | شاباو
 هلکن ویو «لوخد هنت روهچ هنایدنىا «هلناعس هدنتهح

 «هنسنر و « هلقب رفت ییدودح یروهج ( و نیبا)
 غاص «هرکص ندای رج كاهرتموایک ۷۰۰ «كرهک
 ِ رولکود هنن ره ( ویهوا ( ند راک

 ندننیف رشتسم ریهاشماسالآ (۷۲۵۱۵۲) 1

 تهسقاص هد ۱۷۷۱ ‹ پولوا ۱ ر و
 تافو هد ۱۸۲۰و «ششوط هدنسهدلب غ روبتلآ

 ؛ شفلوب یلعم قرم ٌهنسلا هدلاه ۰ ردشعا

 فرص كنب راناسل یفادلکو ییایرس « یثاربع « یبرعو
 باتکرب عماج ی رلطخ كلام نوت و ین رلباتک
 ۰ ردشمزاب

Waterford ( ) فنهدنالریا 
 ( رب وس )و هدنس هطخ رتسد وم در ودر او

 ولیک ۸ ندنبصنم قرهلوا هدنرانک غاص كنب رهن

 بونج هرتهولبک ۵ ك_نیاب ود و هدب راقو هرتم

 «بولوا هلکساو رهشرب یزکم قاتنوق هدنسیبیغ
 « یرلمتخرو نايا لزوک « یسیلاها ۰

 هل راهقب راف هراس و ماج « تاجوسنم « یسورتایت
 ۰ ردراو یس رج تراجنو یر هاخریمد

 یکایک الام «قروغ اب رغ یفاتنوق دروفرتاو -
 اب ونج « هلب رلقلتنوق دروفکوآقرش « یراربتو
 ةحاسم «بولوا طاع هلبا یسالطآ طبع رحم یخد
 یلاما و هرتموایک عبع ۱ ۰۰۰ یمهیعتس

 ۰ ردیشک 8 ۰4 ۷۲۵۰ ١

 ین ونج كهي (۱۷۵۱۵۲۱00) 7
 ۱۸ كلسکورپ و هدنتلابا تنابارب ولرتاو
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 هش وبل ولان وب « بولوا هب رفرب هدنیونج هرتمولیک
 ییدشا یثراق هنب رکسع هقفنم لود هد ۱ ۵

 «هلفل وا یعق وم انس هیعطق ترب ولغم یهده رام كوص

 . ردشعا راهنشا كا

 هرااباب هدن رم؛امور (Vatican) ۱ نامتاو

 تبارس ج نالوا صو صخ#

 هبارس روک ذم « هلغل وا ا كن هبت یی دلوا قبم

 ۰ رول رو ماو ید هنسهزاد قااباب 2

 ی ۱ واو ه تشک وا ندهناُمغع ءارمش ك

 نسح ۰ بولوا یللوماتسا (-دجا ) یر

 ؟؛شمزاب راهعفرورلب اتک قوجرب « هلغاوا یخدیعخ

 هدنخرات ۱۱۰۳ « بولوا التم ه وذح تاپ و

 :ودکن وا تب وش .ردشعا تافو هدن ات.راع

 راز بمادنع یا لک ےن هلوا

 رولوا دونشو تشک عنام هدرد لا قشع

 3 درصاخم

 هارت

 رصع وا هب ( دم ) ییکیا -
 دکترا تب وش « بولوا ندننيسردم

 رلکلاس هنن كقشع بایرا نتیفیک رول

 رداعا قرقح کرا یرهم شبا نوسلیهن

 ندنیطاطخ هنب ( - میهارا) یسیججوا -
 معقم و ردشع ا تافو هد ۱۱۹۸ « بولوا

 رد دن رش تعلرب

 ههاکردوب مدلک بوروس زوی هلترفغمیاچر

 هللا لوس رای اح هتفشآ قثاو ور هيس

 ندم هللاي علان نوراه ) هللا |

 . ابع ءافلخ ( دیشراا نوراه بیس 2

 ؛ شمغوط هد ۱۹ « بولوا یسیجشزوقط كن هيس

 تخت « هن رزوا یافو كنب ردب ۰ هدنخ رات ۲۲۷ و

 تموکح یآ یدبهلبا هنسشب «بودبا دوعق هتفالخ
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 اقستسا هدنشاب ۳۰ هد ۲۳۲ «هرکص ندکدروس

 هداروا «كرهدبا تافو هد (یأر نمرس) ندنض ص

 ین یهدهیق رفا هدنتفالخ نامز . ردشفلوا نفد

 حق یسهربزج هیلجس ینمی هیلتص هلبدب یاسا بلفا
 . یدیشلدبا قاحلا «هیمالسا تفالخ « قرهنلوا

 لفوار هدنسادم . ردشلواقاخ لکوتم یردارب

 ءافلخ « بوک هتفالخ تخت هلببقل هتلاب یدتهم هدمب
 هقشب ندنتب رذو ؛شلوایسجندرد نوا تیهیسابع

 هردشم همروس تموکح هست

 ءافلخ نروس تموکح امسا هدرصم —

 یسیجنرب « بولوا ېقا كنیشک یکیایخد ندهیسابع
 یردار هد ۲ ( دجا هللا صاب املا نب مهارا)

 ماقم هنس شیپ و ؛ شلوا فلخ هن |ولس للاب ینکتسم

 طاقسا هد ۷:٩ «هرکص ندقدلو هدتفالخ
 هد ۷ ( مهاربانب رص ) ییهنکیا - .ردشفلوا

 داد هنخگرات ۷۲۹۱ «بولوافلخ هدم هلایلع لکوتم

 . ردشلاق .هدتفالخ ماقم هنس ترد

 یهلخ كنیشکی با ندنسارمشسرف | »|
 یغیدلوا لروناشی یرب « بولوا شد

 ندکدتبا ترواحم هدفرثا فج هنس ؛۰ « هدلاح

 هداروا هد ٩:۰ ۰ بودیا تدوع هزر « هرکص

 ِ ردکن وا تب وش . ردشعا تافو

 دنناد هچ دادب لدو قذع مغ ناب وخ
 دنناد هچ داد "هدعاق نارک دادی

 فناتسدنه ( وکی لم ردیح جش ) یرکید
 ندندانحا وبک ناخ زابهش باولو ندنرهش ونهکل
 :ردکتوا تب وش «بولوا

 دننکاقو هاکنب لد دیص هک نا
 دتقنک ام .یونس یهک هاکت م شاک یا

 هدنسهرآ نب ورق هلا نادمه

 جرات ٩ وا هوم ر ۱ دود جاو
 هدنندابق تحت كنرقم نب ممن هدارو هدنسپ رجه

 هنس هب راح دنواهن هدننیهلا نیلسم رکاسع نانلو

 نیلسمةازفو ؛ شلوا هب راعرب یطقودلویب لئاع
 . یدرلشلوا رفظم

 یاتانو هدنس هروا كل وح ٤

 (او) نالوا درب ر یراح ۱ ۰
 كيش یراکذد (02515) كرازسنارف «بولوا یج

 هدنس هفیص مج هلتروصو « هدلاح یغیدلوا یب اقم

 هجراخ « هلخاد عقاو هدنتهج برف كنه رصم ةطخ

 تب 10>
 هرلسا و ] . ردشلوا مل هش رلحاو هب رحمو

 [ .هلروب تمجارس
 . هتنبنک چوا ندنسارعش نار, ۱ كنك ۱ زدنسا ۳ زارا

 : ردصاخم ۱ 3

 « بولوا ندنناداس ءالضف ناهفصا یسجنر

 تلادعو ؛ شفلو یاف هدد مشو نالیک تدم لوط

 :ردکتوا تب وش .یدیآ شلو ترهش هلتم اقتساو

 دنام هدید رو ېپ تفر هدید رو یا
 دنام هدب رپ 3و هنایشآ وچ ناکدم

re 
 وش . یدشلوب ترهش هک د ( اولتقا دحاو )

 ۱ : ردکئوا تیب

 نيب نهد هتسب نآ "هدنخ نم هي رک رب
 نيب نم هي رکو رکش بل نآ "هدنخرد

 یغیدلوا ندنرهش ق (رکا ىلع دز ) ییعچوا-

 هر : وا تيب وش .ردشغا ات هدناهفصا «هدلاح

 دنتخ ر مرانعرب لک اپ شقنزا ناتبات
 دنتخ ر مرایغزا ثئالم رس رب لک خاش

 . ( هوتلادجا ن دوس اونا

 سس ۳ | یدحاو
 هل رلناونع « زیجولا » و « طیسولا» ۰« طيسبلا »

 . * شمزای ف رش ریسفت ج وا ربتعم و لوبقم ك
 جروب ۰ ردشغا حرش یتاوبد كنیبنتم بیطلاوباو
 هنسهلچ كنسهدیدع حورش كروکذ م ناود

 تافو هدرواسی هدنخ را 4:۸ ۰ ردعجم

 . ردشقا
  یصلخ كنبرب یغد ندنسارعش نارا

 شا حر هناتسدنه هدننامز ءاش ربکا « بولوا
GEردکنوا تب وش .یدیشغا تدوع : 

 سک تسودزا ریغب دجنک یعنم ریمضرد
 4 سب تسود ارام هک هدنیشدپ ار ماعود ره

 هنیشک کیا ندنسارمش لنام
 ۲ کی یا ١ یدحاو

 . .دبع ) یسیجنرب « بولوایهلخم ]
 . كنیلج نایلص هداز دواد هرف ( یدنفا دحاولا
 ۲ ٩ نکیآ بوسنم هیلع قی رط ادشا . ردیلغوا
 هتعانق و دهز شوک « «ذکولس هتق رط هدمب

 : ردکتوا علطم وش

 نيريس الال لول كرلددنخ روریدتا
 نیریس ابهص یغاس كبل لعل ررتسوک



 داو

 یجاح یهدنلیا مور (- میهاربا) یسیکیا -
 رود «هلدورو هتداعسرد «بولوا ندن رازاب لغوا ِ

 نوا یسضاق بلح < 2 ندک دتسا سرادم

 .ردشغاتافو هد ۱۱۲ ۲هدنندوع ندت رومأمو و

 یتاسا كلوطمو « راصتخا یتایفو تناکاخ نا
 اجه یورح برع ءارمش « یک ییدشیا حرش _

 یئاوح قوجرب اکو و «بیئرت یتسهرک ذئرب هلیبیئو
 شعب یخد هلیصاخم ( یدجو ) . ردشعا هوالع "

 : ردکنوا تی وش . ردراو یرامشا
 ردزورون ابلاغ هناتف لیلب یدلهاب
 ددزورون اون ضرع ندقاشع یدلیا

 یسیرع جک مساكن رهش ] "۰ جلو یا ]را یداو
 مسا نالوا لمعتسم هجرالویناپ-ا مویلا « بولوا
 هنسهدام « هراجالادا وغ» ] . ردیطاغ كوب روکذ م

 [ .برویپ تعجارص
 هد ون دم ل صهدیهص )۱۰

 9 و |افلح یداو
 كلن و هدنسبیف بونج هرتمولیک ۳۸ 6 كنانسا

 هرتمولبک ۲ ندهلالش یعکیا قرهلوا هدنرانکغاص
 .راوحو یبیلاها ۳ ؛ ۵ « بولواهبصقر هدیغاشآ

 هلیتفو ندنوب هک« ردراو یتوا افلح ییتیلک هدنرا
 هسیا یدعش ؛ یدریلساب ریصح سنج رب لزوک

 اب وروآ « هرزوا یشناللوف هدناجوسنم قایلا

Roumelفر ورا  
 ّ ۳ ۱ لمرا یداو

 هلرلمساهتشب یرلع-ق ضمب كنسارحم « بولوا قام
 یداولا) یلفسا مسف نالوا بی رق هنبصنم قحو
 هرتمولک ۲۵ كنیتس .رداعسم یخد هلیمسا (رییکلا
 نالوا یعافترا ردق هرتم ۱۳۰۰ هدنسیلامش قرش
 ندنفاط هوجرف ندبا دادتما ردق ههنیطسق و
 هبلامش قرش هدعب و هی ونج قرش ادننا « هلناعبت
 هرکص و ندنجا ی-هووا رونلادبع « كر هدیاناب رج
 قوچر و « روم ندرازافو برصو راط مقاطرپ
 هنیطنسق « هرکص ندکدبا ذخا ی رلوص كراباچ
 ( قوزولا ) هداروا و ؛ رولوا لصاو هنب رهش
 شلافوچ یلیخ یب وص « كرهشلرب یخد هلب رهن
 ر بط لرد ردق هرتم ۲۰۰ ۰ هدلاح یغیدلوا

 دا و 9۳

 ۵٩و ۲۵ و ۲۰ هدلمو « بوریک هنجما كفدنخ

 . ردبا لیکشت هلالش چوا نشود ندکسکو هرتم

 ر و یرب وک ریمدرپ تكکو هرتم ۱۰۰ هدنرزوا

 ها هنیطنسق ۰ روینلوب رارک ندایق یمی یعیبطرسج
 ید هیندعم "راح هایم مقاط رب هدنفرط تلآ

 ؛بونود یرغوط هیرغ لاعش « هرکص ندقدلآ
 ۲۵۰ یسارم . ر ندرازافو راط كدهنبصنم

 ةحاسم كنسهضوح « بولوا نوزوا هرتم ولک
 ك هنبطنسق ۰ ردهرتمولیک ع برص qef یس هعط س

 كا ایحاو قس ییفارا قوجر, هدنفرط تسوا

 هتم وکح زسنارف قعای دنب رب هره وب « هرزوا
 ۰ ردروصتم

 مسا یخد عن (همارادآوغ) یودهناپسا -
 [ ۰ تمحاص هیساوب ] ۔ ردیسیب يه ج

  OOکم هکم 0

E e ۱ عابسلا یداو 
 بولوا یداو رب هدهفاسم كللم ه ندهرصبو «

 دیهش هدیداوو ( هضر ) ماوملان ریز هدلج ةعقو

 یدعلوا ۰

 فن ] قرش مد  ۰ ۰*یدا ۶ ءیدا
 ردهبحات چ وا هدنازف ) ی رفلایداولاو .

 ااغ یتدو نیایش | مچسلاکداد اش كتسالو ه
 هدنراکتا قرش كل البج قرلوا هدنتهج برف

 بولوا اضق ر مقاو هدنفارطا یرپ یدر و «

  ۲یرک . ردیکص ندهعرم ۲۳ و ه رق

 كماش قشمد ٤ مقاو هدنسیب ونج بف تعاس

 ) ییلاها . ردسهبصق ( انطق ٦٦۰  ۲۲یخ

 بولوا «
  ۲یسهلج . ردلسم یروصا و یزرد یب

 یس هعور زم *یضارا ۰ راردملکتم هللا یبرع ناسل
 ٤۰ ۱ قرلوا مقنم همطف ۱٦۰ ٤۱۷

 «نایتسرخ هدنبهذم مور یردق ۰

 هایمو تبنم یارب وط « بولوا ترابع ندعود
 هب رآ « یادنب ینالوصحم « هلفلوا قوچ یه راج
 «موزوا « نوتب ز « ماسیس «هلق « دوخت «كج رم
 ندرهویم سیفن رئاس و الا « ران « یصیاق « مداب
 « زب « فشراچ قوم : هیلحم عیانص . ردنرابع
 . ردترابع ندنلامعا هراس و ریصح « هداص « ام
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 اضق و هسوش نانلوا دیدم ردق هقشمد ندادیص

 لیهست یتراجتو تادراوم « هلک ا روم ندنجا
 ۱٩ « فی رشعماح ۰۰ هدناخاد اضق . رودیا

 هدیدج لوصا ۱ «اسیلک ۲

 «ناکد ۷ « یتکمنابص ۱۲و همادتنا هرزوا

 نورف ۲ « هناشغناب ۳٩ « نمرکد 4 « ناخ ۰

 ۰ هسردم ۵ , لوحسم

 | - هارخو هقیتع راآ ضشمب . رددوجوم ماج ۱۲و

 . ردراو ید یر

 ۱ یرملایداو
 یداو رب روم قوج یسارف دودمم ندنلاما

 وكس هلا لاها دور هدنداعس تقو ۰ بولوا

 ندنعفرببخ هدب ره اس ید « هدلاح یغیدلوا

 رم ترضحو شارو حق الص هدب ون تدوع

 هلخت ندهلسمرغ *یلاها زاح «هدننامز باطل ان
 ؛ شف وا هیلخت یخدیرل یداو « هد هرص یی د لر دا

 هبلخت « هلغماوا دودعم ندزاعح هدناور رو

 . یدیا شمال دیا

E۔ هایسا ( ریبکلایداولا ) ۱  

 ( رب ویکلاادآ و ) یمد ] ۰ ید
 «رویکلادا وغ » ] . ردیسب رع حک مسا كنغامربا

 [۰هلیروس تعجارص هنب رلهدام « لمرلایداو » و

 ماش هلا هرونم هشدم

 هتدم و مفاو و شتاب

 هدننیب زاجح هلبا نیطسافو ۱ یوم یداو
 نویفارفج یغبداوا هردر, قوچ یرلجاقآ نوت ز
 كل هبقعملایداو « بولوا روک ذم هدنراثآ مالسا

 یهدنفرطقرش كنبداوو -- .ردکرک هسلواییع
 .هیارخ كنعدق رهش ( رجح ) مفاو هدنکنا كغاط
 هنسهدام « رح » ] ۰ رول رب و ماو ید هز

 [ .هلبروس تعجارص

  اهش دلزاعح ( ناداو دوخا :

 ۹۱ تر 4 ۱ نییداو
 دز هدنع و هدلب رب هدنرزوا ةارس لبج هدنب رق
 توفاب یفیدلوا هیحان رب قوچ یفادراو ندنلاا

 . رودیا ناب یوه

 هدنتج قرش توج كهسنارف (۷۵۲) |
 كنسهلسلس بلآ یرح هکر درهنرپ

 نایرجییغوط هب ون « هلناع ندنفاط (تراف )

 راو

oi 

 إ هدنتهح بون> ك دقم تاب

 راو

 ندکدتیا مطق هفاسم اءرتهولیک ۱۰۰ «كرهدیا
 هزکد قآ هدنسهرآ هبتنآ هلا هسی «هرکص

 «بولوا ررر نرد زآ نکل شینک . رولیکود
 لوا ندنقاحا ههسنارف كەسی . راقآ ېک لیس

 د: هرآ یغللارق هندراس هللا تلود وب

 . یدردبا لیکشت یدودح

 تنهنارف ( 0۵۵ . u ۷۲۸۲ ) یلابا

 E لر 3
 هنورآبیف «بلآ یغاشآ الاش .بآ یرح ًاقرش
 .ردطاحم هلزبکد قآ یخد ًابونج هلبراتلیا یزغآ
 یسیل هاو هرتمولیک میرم ۰۰۳ یسهیح- ةحاسم

AS ۰۹۰ نابنیک ار 3 هک وا  

 ۲۸ و مقام هاضن ۲ تلإا « بولوا یسهیصق

 ( هه ) ردیواح یاد ۱5 هلبا هیحا

 . ردقلم هتلایاو هدیرلهطآ ( نر ) هللا

 یلغاط تب یسیقرش مق صوص2ایلع و یسیضارا
 .ردیواح یرلبوق قوچرب وبرص هدیلحاوسبولوا

 ر هلیمسا (نازرآ ) هقشب ند(راو) نریو ینمان هتلاا

 یغاربوط .ردراو یغد یرلباچ هاچ وک ماطربو یرہن
 «هدهسیازآ یلالوصحم هریخذ «بولواقلموقو وروق

 «لک ؛بانع ؛ توط «لاقترو « نوتبز هلبرلغاب
 . - راطنم «یسهیبط تانا «یرلجافآ هراسو نیمساپ

 یرلنامروا .ردراو ینالوص راسو یلارفص «یرل

 ندعم .راقیچ هتسارک یلبخ «بولوا قوچ یخد

 راجا راسو یٹاط تینارغ «یمنآ رم «هلبروک
 . یرلن ویق ؛بولوا زآ یراریفیص .ردفوچ هدیهرتاو
 ا لزا < ردهداز امد
 | «تارکسم رثاس و قاینوق «غاب «نوباص ۰ ردقوچ
 وروف « هخوج ابق «تایرطع عاوا و یوص كج

 . .ردراویرهناخشابد هلبراهق راف هلرکشو لچرو شع
 0 ۱ .راقج یخد یهرومالص قلاب راسو هلدراص

)Varadi«( ( ۰ ناتسراحمو هرتسوآ  
 E 0 0 ۱ نرداراو

 قرهلوا هدنسیقرش لامش هرتمولک ۷۲ كمارفآو

 ااا یب هناتموق هدنرانک غاص گنربن (هدارد)
 « یسیلأها ۱۲ ۰۰۰ « بولوا هبصق رب یزکم
 .ردراو یلارث لوبقمو یرلهعلباق «یسهملق

 اجم ندنتهج قرش لاعش قلایا نیداراو -

 بونج «هلبا هیریتسا ندنفرط یفرغ لامش « هلناتسر
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 هن رتلایا جورفیغد ندنفرط قرش بونج «ماو]
 «بولوا هرتمولک ۲۸ یکاو ۷۲ یر . رددودحم

 .ردنوکسم هليا یلاها ۷ ۰

 قرهلوا هدنرزوا یر شو هدناتسرا ج -

 یخد هدنسیرف لامش هرتمرلیک ۲۲ كټ (هدوسناپ)
 یسیلاها ۳۰۰۰ «بولوا هبصق كچوک رب هلمسا و

 ,Grand Varadin (— دل

 هدناتسرام ( 5 a ۱ نداراو

 یر سوررکو هدنفرش هرتمولیک ۳۲۱۰ تاهدو
 «بولوا رهش رب یزک كنتلایا ( رام ) هدنرزوا

 «یسهیمداقآ «یسیدادعا بتکم «یسلاها ۰۶
 لزوک «یرلهقیراف ناسرو و تاجو ستم كیا
 . ردراو یرهصلباق یلکیلچو لدرزک 3 یرلرصص

 هی مهد ۲۰۸ | نرو
 سس ماد

 .ردسا یراکدرو قرهلوا طلغ ندنو هرلنال
(Warthe, Warta) 1رش یاپوروآ  

 ا كوس رب هدیق 5 هرو

Fre REGIE 

 عد

 ۱متر سو

 تایراق هدنس هونج دودح A REA یو رق

 «قرهقا یرغواع هلام" «هلناءهبن ندنلابج هل

 تب هیسورپ ندلوصو «ندکدنبا قش یبهطخروک ذم
 .هلذخا یناج ( هلوتسیو ) نلک قدهرآ ین دودح

 «هرکص ندکدشیا دودح قر رفت اهد هدهفاسمیلیخر

 «دارءدبالیم هرغ ءاکو هقرش هاک ؛هللا لوخد هناتسهل
 هدنتهج لامبرف تاناتسهل «قرهفآ یرغوط هاش

 «رودیرغوط هبرغ «هملوا لصاو هنسهبصق (هلوق)
 هدعیو هرغ هدهفاسم یییخرب «لوخ دلا هب هیسور,و

 «رورلادع) ندنرهش ( ن زو ) «هلناب رج یرغولم هلامش

 ‹كر هود یرفوط هرغ هن تاب و هیر لاش

 (غرودنارب) «هلبا قش سیل امت مىسق تای (دزو)
 هلیس هطساو لودح یعاص ندغاصو ؛ررک هنتلابا

 ین ره ( هجم ) ندا طالتخا هیفامربا ) لوتس ۲

 هب یلوذج برغ «روراادءب ند (غر دنال) « ها ذخا"

 هدنفرط تلآ تیروفقنارف « كرهنود یرفو#

 هرتمولیک ۷۰۰ یسارجم .ریشیراق هنغامریا (ردوا)
 «ردل اص هتافس ریس یہ مطعا مق «بولوا هدنلوف

 .ردقوچ یرمباتو
 تانیشکی یا ندنسارمش ناتسدنه ا كراو

 (- دک جش) یرب «بولوا ی
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 را و 100

 یفیدلوا ندننادیرم تبیصم نيالا رطقو لدابآ هلا
 هزامح باج «نوجا ج یافا هد ۰ «هدلاح

 تنع رایتخا هدننطو هدنتدوع و ؛شعا تع رع

 -ودکت وا تب وش .یدبا شا

 ام راک هلاث دوب هچرک بیلدنع نوچ

 ارگ ی

 ءلج همطق وش «بولوا یروهال یرکید -
 ؛ردندن رادینعم راعشا

 ار ماشن نادرک تفص اقنع مرک ذا یهلا

 ار مناوفتسا دیار دیوج رکا سدق یامه
 نادرک انشآ دج نانخآ تدحوب ار مابز
 ار مئاهد دسوبو دیآ تلمودو داتفه هک

Vardarدو كا دیبا  
 LT ۱ ۱ رادراو

 كنغاط (راش) هدنساضق نلدناقلاق كنڌالو هوصوق

 - راق تنهروکذ م ةلساس «هلناعم ندنراک:ا قرش

 یرلباج ق اطر نب . انهن راغاط(هر وغاه وس )یکه دنسهش

 یرغوطهلامش هدنجما هووا ر لزوک «قرءلآ یخد

 .هعلوا لصاو هنف رط قرش كنل دی اقا و ؛ردناناب رج

 تنهروک ذمة بصق ندلوص «قرلبریآ هرللوققوچرپ
 هقرش « هلذخا ید یناچ نادناقلاق ن ندنجا
 راط ماطر و رلغا طو رود یوا

 ذخا یاجچاقرب ندلوصو غاصو «رورص ندرازافو
 یقرناغ ندلوص «هعشود هنسهووا تکا «كرهدیا

 كچوک قاطرو یرون ( جلال ) نلک ندنزافو

 «هدلاح ینیدلوا شمویب یخ «بولآ یغد رلیاچ
 نتماقتساقرش بونجو «رک ندنناب كنب رهتبوکسا
 رلغاط هنس <« نج ندنسهووا بوکسا «قرهلآ

 كالس « بو الشاب هناب رح هدیداور راط هات

 ندغاص هدنفرط تلآ كنیلبروک ؛رریک هشالو

 هنو ( هعلافرپ ) ندلوص هدمیو «هنونابو ( هقلوموت )
 كوس ندن سهو ناک ندنسهووا رتسانم ندغاص

 یلتیمهایغاشآ ندارواو ؛ریل یب ( وصهرق ) نالوا
 ۳5 ندرلهووا راط ماطر ۰ وبا یاجر

 هعکی ندغاص «بوشود هنسهورا كالس تامو

 ؛ بل ینرہن ( قع*اهرف ) نالوا یغاآ كنلوک
 یهدنتهج یبرغ بونج «بولاص یغد لوق جاقرو
 هنبزفروکك دالس «طالتخالادمب هد هللاوص هرق هجا
 « بولوا هرتمولرک ۲۰۰ ابرقت یسارجم . رولیکود

 هنسهووا كنالس «هلذلوا یتدش تییفایرج هدنناضیف



 را و

 ؛روینقوط یررض هدایز ندهدناف هدلاح ییدمش

 قوفص ییدکودو هلراقلفاتب یکیدتبا لیکشتو
 لالخا نساوه كکنالس هلراکزور لتنوفعو
 « قرهلساب رادس یراق هتناضیف اذهعم . رو دیآ

 « كج هبل رب و نا دیم هنایکشن رلقفات و هنس همصاب ی یضارا

 یزغآو یجهلیچآ رللودج نوجا یغارا تس

 هلاحرب ماص هثافسریس REE «بونلزمم

 هدنفج هلواهدافتسا تماب هلهجو ره «هسلوا ج هلنوق
 هدنسهو وا ككیئالس« هدیلب رب وک« هدب وکسا . ر دقوا همش

 ندکیالس . ردراو یرابرر وک هدنرامقوم رئاسو
 یوروآ هلیقرط هبرص نداروا و ندیک هوکسا
 قسیداو رادراو یعخ لورهد ناشواق هنطوطخ

 ۰ رودیآ بیقعت
 هدرابمول تنابلاتا ( ۲۵۲۵۰۵ )

 كلوک نالوا یعانمه هدنسهطخ

 ۵۳ كیالبم قرهلوا هدنرزوا یرپ هولواو هدنرق

 ۸۰۰۰ «بولوا هبصقرب هدنسیرغ لاعش هرتمولیک

 ۰ ردراو یهاکترایز روهشهر و یبیلاها
 یل 39 77 Ra E ۱1 همن زدنسا رعش و ٤

 یسهفئاط ِ ( كيیلف ماما الم ) یسیجترب
 : ردکنوا تیوش «بولوا ندنساسور

 تسیئو تسا راکرد مديد 1 متسجرب هک ۲

 تسیو تسا رایسبهکن اسلا زج تسي تقبقحر»

 تاحالطصا « بولوا لروه ال ییهکیا =

 ۳۰ ۰ تبع هناربا نوجبا بتن كنەبسراف
 و «ارعشل|نالطصم و و «تحاس هداروا هنس

 تل باتک ییا هلرلناونع « تانئاک تافص »

 قبع هلباینایهال نیزح یلع جش . یدبا شما
 یراثآ كہلاراشم جش هنوزرآ ناخ «بولوا

 « هیاتک یناونع « نیلفافلاهیبنن » ینیدزاب هدنهلع

 . یدیشمزاب هدرر هناونع « نطایشلاجر»
 «كیراکت ر كنج » . یدباتابحرب هدنرلخ رات ۱۰

 نسح دم ازریم . ردراو یخد یرتارب هلناونع

 ۰ ردینکی كنو لبتق
 لیلهد (ناخ هللا ظیفح باوا ) یسیعچوا -

 تیوش .یدبا ېع كلاخ دعصلادبع باون «بولوا
 : ردکنوا

 ۱ هزراو

 وا كوا مخز نابرق ملح
 تسا ناکورا نآ نم دایص هک

ADA او 

 حرف كیاتسدنه ( مساق جش ) ) ییجدرد س

 :ردکنوا تس ود . ردشغا ت تشن هدنرهث دابآ

 دنک بارخ لد تمشچز زارتحا یک
 دنګ بانتحا هنانیمز تسم هنوک هچ

 (-Varsovie, War هووسراو
(szavaرهش رب یز کرم كناتہل  

 .ووبسرتب و هدنرانک لوص كنغامرا هلوتسب و «بولوا

 ۰ ردعقاو هدنسظ بونج هرتموایک ۱۲۰۱۰ كف

 (هغارب) «یسیلاها 4۹۰ 1۱5 «بولوارهشرب كوبب
 نیتم « یل كوسر هدنسهتایروا كره هلیمسا

 « یرلاسیلک عنصم ددعتم «یلارس ور «یسهملق
 هلا دنومسدح» یعچوا لارق «یرلنادیم ددعتم

 هجزسنارف یربو هحل یرب «یرلاکیه كقينرب وق

 _ كنیکسیوس «یسورتابت كوب نتباصوصخم هرات ووا

 ٩ بتکملخاد «یسیربوک شاط لزوکرب لماح ینلکیھ

 « یسهسردم كوب صوصخم هرلساپاب «یسیدادعا
 صوصخ هندالوا ناکداز « یسایمداقآ یرکع

 1 « یرابتکم قیسوم «نامروا « عیانص هلبتکم

  یعیبط خبرات هلیسهناختکرب كوب « یبهناخدصر

 ۱ « یسهیلع تیعجر نالوا یسهزومو یسهناخهنوع
 . قومایو لو «یرلتمج هیعیبطنونفو بط «تعارز
 YT E ايوب «تاف « کا «تٽاحوسنم

 . كاشیاو یرلهقاف هرئاسو هقاش « هيارآ «هیقیسوم
 .۱۸۳۲«نکیاراو یغد یتونفلاراد ۰ ردراوینراجت
 . یعق كوسرب هنسیلاها . ردشفلوا وفا هد

 ! دو
 vss كونهووسراو --

 . هیسور «قرهنلاوا لیکشت ندنفرط نویلومان كوب
 .۰ یدیا یواح یتمظعا مسق كنناتسهل هیسورو
 .یدیفح كتسوغوآ یصکیا یرادنکح كناتسهأو

 گو تسوفوآ ییردرف یلارق هسقاص نالوا
 ویل وات هد ۱۸۱۰ ۰ یدشفل وا بصل هنغل هقود

 هللا هیسور یکلم «قرهنلوا وغل ربارب هلیطوقس
 1 ۰ ردشفل وا هعسأقم «دنسهزآ هیسورب

 انس كنت الو سيات
 9 لاک یه ] دطداو

 شوم سفن ابونج «قنالو ًاترث «بولوا اضقرب
  مورضرایغد " الاعش هیات برف «هلب اضق

 هووشراو



 را و

 عقاو هدنرطسو یزکص . رددودح هبتبالو

 ندهرق ۸٩ هلا هیحات ۲ . ردیسهرق موکموک

 ییءرا ی ۷۹۹ و ماسم ی۹ ۰۰ «بولوا بک 3

 - ردنوکسم هللا یلاها ۱۹۹۹٤ «هرزوا قلوا ۱

 كنغاط لوک كس «بولوا یهض رام یسیضارا 3

 یرغوط هقرش بونج ندیرف لامش یراک:ا
 دارم نالوا یربندناوق یا تیارف . ۰ رولا

 « بودیا قش یتسهشوک قرش بونج فلاضق ییاچ
 ندیا مچ ییسهراج هایم تباضت نوت ندغاص

 یسهینابنا "دوف كنغاروط . ريلآ ینرهن موکموک

 «یادفب : ینالوصح هعلشاب ؛بولوا هدلاح طسوتم
 كم . ردهرئاسو دوخ :كجرم «یراد «هرآ ۱

 .راقبچ ید یاج ساجر هدنراک:ا كنغاط لوک

 صوصل ایلعو هلنانا ويح هدایز ندتعارز یس اها

 نیزاپ هدنرلهباب لوک كيب «بولوا لوفشم هلنویق]
 باح نیشیق «قرهنلوا یعر ىرلار وس نویق للتسلک

 رابرت قوس هنبراف رط رکبرایدو ماشو _
 قاوق درک ضعإ هدنرارانک وص زکلاب «بویلوا ۲

 عیانص هردراو یرلجافآ هرق كريس كب هلرلجاف 1

 هیکه « هداوع- «ملکی راق باب و < ییلشاب هيلع 7

 وطراو .ردترابع ندنلاما یرلتخر تا هلرلبش ۱
 قوجر یواح یرلطخ فاتخم هدنرق یس برق

 یمظعامق كن هلسم *لاها . رددومشءهقبتع راثآ |

 و كموزوح «نالول ؛یلنارج «بولوا درک

 قولوص كلاضق . ردراو یخد یررحاه»
 «بولوا قوچیمهیندعم هایمو یراوص راوکشوخو
 . ردراو هد یل وک اج وک جافرب ۱

 ندنماوقا نامرح ( ۲۸۲۵۵۷65۹ ) ۱ در 1 :

 قطلاب «بولوا موفر یساا ٩
 كيهسور <« هدلاح یرلفدلوا نا ا هدنحا و

 هرآ ونیف ین رلتکام ندنف رط یسلاها دوروغوو _

 « قرهناوا توعد هعدراب نوجا هعفادم یثزراق
 « هدافتسالاب ندنو (قیرور) نانلو یرلسیتر _
 سنر كوس هد ۸٩۱۲ ۰ هلطبض ا

 عضو ییساسا كنتلود هسور «بول آ ین

 یدارفا رکید a هدەرصوأ . ۳

 . یدرلشعشا رب رب هدهدنالسیاو هد( فک

 ورش تلاتسراغاب ( ۵۸

 ۷ دازکو 1 / ۱ هبراو

۷۲ 

 . قالوهرقو کا «نییج . ردیقنم هن رات

 راو

 تاهرتسل- قرەلو هدنجچما تیرقرب عقاو ه دنس ی

 كنب ربنیداوارو هدنسیقرش بونج هرتمولیک ۰
 هلکساو رم هاکتر

 ناکغنج .ردراو یسااها ۲ ۸ ۷ ء « بولوا

 یعشب یلارق ناتسراجم كنيا ناخ دارم ناطلس

 گرهدبا بولذ» الکی راقفتم هلبا سالسیدال
 . ردروهشم با همیظع تیرفظم یفیدنازق

 اجت «یزکسم قایتس هدنبصنم

 وج

 یلتلک؛بولوا روهذم یرلفّواط رالطروع هطروع

 هدلبرب کسا ۰ ردراو یفاحارخا هطروعو قاط
 .یدریلندید ( هیتناتسوف اسدوا ) هلیتقو «بولوا

 قرش یاهنم كاتس راغب یغاعحس هنراو --

 بو « 3 ی هر لس ۳۳ «بولوا هدنسلاعت

 - هرق ًاقرش ءهلیرلفا س سوفر كنلبامور قرش
 ۳ ۳ هلب دو دح هامور یخد "هل مش «هلزیک د

Varouna)هدنریط اسا ك راو دنه(  

 راہنا ۰ بونلوا معز یملا زکد
 تحت كيوب رلیرب نانلوا دع یرلیماح كراوکو
 .روالوا دع هدنتسایر

 | هب وراو

(Warwick)هدرتلکنا  

 لامشهرتمولیک ۱۰ تیهردنو

 هه هیتر مقاو د درانک ی رب( ورا او تدتسر

 ۱۱۰۰۰ بولوا هبصترب یزکص یقاتنوف هدنرزوا
 «یهزوم «یلارس كاکب هرد یسارپ مکعسم یسیلاها

 یر هق ر اف راو كىلببا رونلوا هرادا هللا وص

 .ردراو یر هاغمکو دو

 ندنفرط قرش لاعث یغلتنوق قیوراو -
 برف «دروفاتسا ندنتهج یبہ لاعش «رتسهل
 بونج « رتسچولفو درونسقوا اونج «رتسچروو
 دودحم هلراقلتنوق نوتیمانوس یخد ندنفرط قرش

 ه٤ کا یطسوو ۷۷ یبوب هبونج ندلاعت «بولوا
 وک - ردنشک 1۳۵,۰۰۰ یسلاها و هرتفواکت

 كب یمیانص . ردقوچ یربشات هلب ران دعم ریمدو

 نالوا روهشم هلینرئک كنبرلهقرباف «بولوا یرلپا
 . ردهدنلخاد تلاباو هدیرهش ماهخینم ریپ

 هدس ونجح یاق ما (۱۷۸۲۱۲۵5) 1

 ىا الثوزن و ۱ ناو
 هدنسیق رشبوئج هرتمولک ۲۰۰ كساقاراقوهدنتلابا

 یسیلاها ۱۰ ۰۰۰ «بولوا هبصقرب یزکص یاس

 . ردراو ینالوصحم نولوئو

 ۱ قودراو

۳۹۲ 



1 

 سا و
Vasto )ورا ) بار هل اتیا )  

 ۱ تل ( ول 3 ۱ للا ( هروب رتیچ وتساو

 قیا ردآ  قرهلوا هدنسیقرش بوج هرتمولیک ۰
ooبولوا هیصف ر هدش رق یللحاس ۵*۱۳  » 

 «یلارسو همشح ر لزو «یلادیم رب عساو « ییل اها

 لزوکو ی.هندعم هایم هد رق 4 راحت كلشبا

 ۰ ردراو یاوه

 هفوک هللا هرصب هدنطسو ارم ۱

 ندیک هنارم ندهلح دو و آ طساو

 بوشلر و دعب + نسوعیبط 0 ) یلاطش )

 هلون کا ۰ هرزوا كا a هر زج كوب رب

 هرتهولبک ۰ ۰ ی دادن و هداع یفیدلربآ

 لامش هرتمولیک ۰ ٠ هد كەرەن «هدنسلف رش بوثح

 لاس ی ۸۳£ «بولوا رهش ر كون هدنس یف

 ا EL نقل .فسو نب جاڪح هدب رش

 . ئدشفلوا

 هلا تارفو هدناطشو مات ك روش كوب کا یک

 ۱ هفوک هما هرصل و هدن رک ص ان كقارع

 یودخ ناتسدنه ندنفرط ناوج وا لارق |

 | و هدنرزوا دا را نر, دشلرب ی هلج د

 ESOT بوق یتیم دایاز هاب هالنفرظ تیم

 هنسه رص یزکاص روهذم كا ك همه السا فراعمو

 چ وا کو ندنسی- ات ۴ یدیا و

 اهد تاقرب محا «بولاق هدنس هر وا دار كوس

 كدادفب

 طقم كتاوذ قوحر ندالع ريهاشم . یدیشعرآ

 - هرص یط رس فی هسأص تفالخ . ردشفل و شاد

 ۱ یدعش قرهنل وا با رخ ندنف رط وک اله ه دنس

 2۳ رک رک لپ قوحرب EE یر هار و

 ان رب في رظ كب نالوا ظولم یلوا فی رش
 نکلا هدنسهرا گرلهار و ۰ ردهدقلوا دوش«

 واک ۲۵ تیوب - ۰ روبنلوم یبهبلق یعقیلاب چاقرب
 هدنس هر وا كەر زج روک دمو هدنن ون هرتم

 ۰ ردراو یغد هب رقرب هلیسا یا طداو
 قلوا هدهما یرب و هدهریزجیرب هلعساوب س

 قغیدنلوب یغد ارفقوچر و هبصق ییارکید هرزوا
 ندنل اما هربق یخدهدسل دنا - .رودبا ناب توقاي

 . یدریلبد (هربق طحاو ) «بولوا هبصترب
 دوم دلا دل زی رو ۱ هماغهد وقساو

 (سینیسا) هدنرلخ رات ۱4۹۰ «بولوا ندننوب رحم

10۸ 

 ندقدلوا راچود هراء رط اخ قوحر هدنتحایسو و ۱

 هدلاح یغیدلوا لئان هتمعن وب لیساو .یدیا شلدنا

 ةالو رادتقا راهظاو ؛ شا طبض نوتبسب تخت |

Gamaربارب غلآ یتکوا تیالامعتسا ءوس « بودیا | ( ۲۵:6۵ لە  
 دیلغای یبهیلعس ؛ شم وق هنلو ییهلدع روما ۱

 سا و
 ۱۹۷ ۰ هلکرلس هکآرحهکو ؛شضوط هدنس هاکسا
 فشک ك( زایدیلت راب ) ندنفرط لئوئاما لارق هد
 هدنه قرهشالوط ینورب دما یغیدلرا شا

 ؛ شلوا رومأم هننشک یرح یی رطرب یرفرط

 یهدنلعاس تكااتسدنه هد ۸ ورک

 ا ۰ یدبا شغآ ريمد هدننايل ( توقبلاق)
 لئاث هلابقتسا رب یالراپ هدنندوع هزکنرو هنس

 دنه راز هلیسهنر یاتنوق هنسیدنک « بولوا

 هراب ۱٩ هد۱5۰۲ .یدیشلر و یاونع یلاریمآ

 كاش رفآ « قرهنلوا مانعا هف راط وا هنب هلا 5و

 ماطرب یکهلافس و قیبمازوم هدنسهیقرش لحاوس
 قلود زیکترو یرهلکسا ضب هدناتسدنه هلرارپ

 .یدیشعاقاغتا دقع هلرلهجار ضعبو «طبض هنمان
 «بواضوا هنټس لرادوسح « هدنندوم هزیکترو

 هد ۱۵۲و ؛ شلغار هدتلاطب ةشوک هنس ۱

 یقلوصو « هدهبسیا شلردنوک هتهج وا هلساونع
 ۰ ردشعا تافو هدنسهلکسا ( نیشوق ) فاعتم

 | (وماق) رعاشو ؛ شمزاب ( سوراب ) ین رلتحایس
 هک همظا كالس

lı ( Vasconesهنم  

 ۳ | ۱ نوقساو
 ۰ هل روس تحاص هنسهدام « قساب » ] . ردعسا

 .اریعا هنط طسف ۵

 E نی فک یا TA لیساو

 هالا رب ریقف « بولوا یلهینودک ام یسیجترب
 كلاحم ىججوا روطآرمعا «هدلاح ینیدلوا بوسنم

 ندننراهم یهدقمریدشیل ۲ یرلت۲

 یتسیدنکو ؛شعارق نیجوت كلاتموقرس «ینالوط
 سیلخت ند ( سادراب ) قی رطپ نالوا یلاج مصخ
 رشت هتموکح هدنخ رات ۸۰٩ « ةافاعم هنکیدتبا

 ۰ یدیا یداس

 نخیدنلوم هدنتینو رکف كما اعا ییسیدنک كاافحم

 كرەدبا فالاتا یوق ص هنسوا هن < هک | سح

 هروط یئراق هنناجامم كرايسابع : هللا دادرتسا |



 بوقارب ماعانو ینیلأترب هلساونء « تفوکع لوضا «

 . ردراو ینیناوق تایلکر ب یکیدنبا لاکا كنلغوا

 « بولوا بقلم هلیبقل « جنک» ییجنکیآ -

 . ردیلغوا كنامور یعکیآ
 قح هقبح هتخش < هنب رزوا ینافو كنب ردب “هد ۳

 ندنتافو دل (سکسدعز) “هد ٩1٩ ىك «نکیا

 یردارب « بولیبهلوا لئان هتموکح « هرکص
 شم و : شمهروس مکح "اکو هلا نبطنطسق

 یرارافلب هد ۱۰۱۳ ۰ هلا نیکست یرلنایصع |

 هنتل ود یناتسراغلب و ؛عفد یرارزخ هد ١ ۰ر

 «بولوط ريسا راغلب كب شب نوا .یدیشعا قالا
 . یدیشقا دما ےس رلتکام
 تافو «نکیآ هدقع ال رضاح ه رام یشراق هراب رق

 « بوغوط هد ۵

 « هد ۱۰ ۲ ۵

 د) لن اتسرخ (5 ظ25110) - تنس

 نو 9 ا | لیساو
 ؛ شنوط هدهب رصق هدنخ رات ۳ « بولوا

 N هدهبنیط:طسف .ردشمتا تافو هد ۳۷۹ و

 یوعدویکأعم قطنم هدننطوهدمب «بودیالب

 لشي كرهدیا اید كر هد ۲۰۷ ؛ شا قلاکو

 هتداصودهز < هلسیس رتسانمر هدنسیداو قامرا

 ؛بولوا یسویتسپ شاب هیرصبق هد ۳۷۰ و ؛یلیوق

 . ردشهثلاج هفراعمرش هدنلخاد یس هسناحور* هرثاد

 ءیلا نوناک رلمور و هدن ۱ تكيار زح راک و

 هدقلن ا.تسرخ .رار دبا ارجا سیط رول هدنر كنيمور

 هللا هجرت بحاص نازاب ینا كا یتاسل مدق نانو

 تنس « بولوا ( یفاب ) بقلم هلیبقل ( مفلايهذ )

 هنانو هفسالف و هقالخا « ه هیبهذم روما كایساو

 لیخر راد هنفیدلوا ینانم هغلن ایتسرخ كتب راثآ
 ۰ ردراو یرانآ ۳

 ۲ هحور هدهسور ( 51

 E ۵ ا ۱
 A یناونع راح یدل و سلرب كوس یدرد

 : ردشنلو

 دلوالسوراب یعنکیا ( ج والسوراب ) یدیجنرب ك
 ۱ « هلب دادما كا رانا هدا ۷۰ « بولوا یغوا

 سا و 10۹4
 دراراتانو ؛شاوافلخ هوالسوراب یجچوا یردارپ
 روج هفغلو هدنراتیمم هدنرزواجن ههناوتیل
 ۰ ردشمروس مکح هنس + .یدیشلوا

 كنبرتمد ىج درد ( جم ورتمد ( یسیعکیا ت

 هتم وکح خار هد ۱ ۳۸٩ « بولوا یاخو یلغوا

 هلبا ( دلوتب و ) یسهقود كويب هبنآوتیلو ؛ شیک
 یر ندنررادرس ثکالروع . یدبا شکاف وا

 هد۱ ۰۸ «قرهنل واهرصاحم هدهووتسوم ندنف رط

 هر دتا هل یهرصاحم هلیس اطعا هل ور ۰

 :i . ردشغا تافو هد ۱ ٤۲٤١ ۰ یدیشملس

 یلغوا تكنیکیا ( ج ولیساو) یسیعچوا -
 ؟ شمش دل نکا هدنشاب نوا « بولوا ینلخ و

 طاةسا ندنفرط ( عورتمد یرو ) یر هیعلافو

 هداما هتموکح او هن هدننافو كن و « قرهنل وا

 شفل وا

 شاراتروق هليا تاج هدف هد ۱1: « بولوا

 طض قموکح « هدندورو ههوتسوم « هدهسیا

 ندنفرط یلغوا كن ( یرو ) موق ص نرالو ا لع

 زک یلیساو < هللا درط یعوقم «بواتوط
 یججوا یلغوا كوب ۰ یدرلشمتبا هداما هتموکح

 ۱۶۱۲ «بودیا كب رشت هتموکح ی( ذاوا)

 - ردشمروس مکح كده رات

 یلغواكناوا یعچ وا موق ص

 ؛شیک هرادتقا مقوم هد ۱ ۵۰۰۵۰ «بولوا یناخو

 « لقتسم کاح» یب (تارقونوا) قرهلوا یجنرو
 كن را رهش فوتسپ هلا دوروغوو «بول | یئاونع

 هیهوتسوم نم ررب كنسیلاهاو « وفل ینتب روهج
 « هدهسیا شا طبض ید یکسنلومسا «هلبا لقن
 - رانا نا زق و م رق هوتسوم نالوا یخااب اقاعتم

Eهب رج نون .تدم لوط  
 « بولاچ هبلغ « هرکص ندفدلوا روج هکمرب و

 طب اد رب شی ۰

 ریساو بولغم و دنآ ادب ا نارف ًاقاعتمو ؛

 یسیجدرد -

 شلروق نده زج و
 .یدبا شما

 كريمدالو كوب ( کسیوش ) یسیهنشب -
 ك( رودف ) یکیا هد ۱۱۰۰ ۰ بولوا ندنلسن
 همزود كیو «مرکص ندق دنل و یهو هدنتوابص

 « هنرزوا یطاقسا ندنف رط یر هدنعسا یرتهد

 درط یصاف موق ص «هلیکرادت رکسع هجرت بحاص



 شا و
 شفي اط یراج هیسور ندنفرط یلاهاو ؟شعا

 هب یرتمد همزود کا رکید ندیا روهظ . یدیا

 هلباقم هلیدادما كلراش یجنزوقط یلارق جوسا

 دن و سیف لارف ناتسها هد۱ ۰ ۰٩۹هرکص ندکد تبا

 ندنفرط رلبلهوقسوم « هلذلوا بولغم ندنف رط

 تافو هدینراسا تحت هدهووشراو «قرهنلوا ماس

 ۰ ردشعا

 هدنبرف ذمر و هدرهلا ءاروام ۱ ۱
 هدنسل داو لوه> قرهلوا درج

 یغیدلوا هبصقرب هدنسهوا كنره ( شخو )و

 رویدبا ناب یرفطصا
ANSهداشمآ  

 كنتموکح همت كلام ۳ نوتمنیشاو

Eك هبنیجرو هد ۱۷۳۲ « بولوا  

 هد۱۷۹۹ و «شمځوط هدنسهبصق ( قي ف جرب )

 ك رازملکذ اهدعب «بولوا سدنهم ادتبا .ردشعا تافو

 هدنراهراع نالوا یثراق هرازدارف یءهدهدانق

 «كرهدناتقایل و تعاع# راهظا« هلبا لوخد هرکی

 تمدخ هک ص لدق دلوا لئات هنسهمنر یابالاریم

 زملک نا یهداشمآ . یدیشغا دارت یه رکسع

 یبیلاها هبنیجرو هد ۷۷ 6 هدنمابق كن رار ڪم

 هدننایم كئوعیم یدب ر رو ندنف رط

 كن رکسع مایق لها هنس ینریاو ؛ شفلوب

 تئامهمو قازرا «كرهدبا هدهعرد ینسهدناموق

 یثراق هنچاقرب ندنرللارنج زیلکنا « ریرب هلیناصق
 هد۱۷۸۱ تاهو شعار ه رام جاقر «بورواع

 هد ( نووقرو ) ی( سیلووتروت ) ندرلنو

 ییاالقتسا كنطو کا روم هیلست و هرصاحم

 یقسهلاصم لیاسرو هد ۳ «پودبا نیمأت

 قشدصن ندنفرط هرتلک:ا كنلالقتسا اق مآ و

 یرکسم « بقاصتم قیقفوموب . ردشلوا بجوم
 «هلکرت قناونع قارادرس «قرهدیفاط هجزسیتاروک

 هدقماشاپ تحار « كر لک هنکاتفح یءدنتکلع
 هظتنم هظتنم تموکحر هداقمآ هد ۹ «نکیآ

 و هنس ٤ و هلا ارآ قاغا «هجت دیا لکشت

 باضنا سیر 6 هد ۱۷۹۲ و ؛شفلوا باتا

 «یبالوط ندنتامهوقو هسنارف « كاابوروآ «قرهنلوا

 هلا لود ةفاک «هدنامزرب یغیدلوا قىشيراق همراق

 هدنسهبرام هرتلکنا هلبا هسنارفو یناپسانم نسح

 شاو 41°
 راکما یاو ؛ شا هظفاحم یفافرطس

 "اتقفومو ردق هبهجردر «هلنمروط یثراق هبهطرنم

 اغمتسا هد ۷ .یدیا شعشود لدىم و# هون

 : رکص هنسییا «بودیا
 مدآ رب یتیجو هاوخریخ كبو راکتعانق «میقتسم

 « قرهلیفاب هلرظن تامیاض كوبر هننافو . 7

 .یدراشع وط متام یآ رب یسیلاها هعمتجمكاام نوت
 ك زکصوو هنزار نامه هدنموم هوم

 .یدیشلرو رارق سر هنس همس هلمسا كنسیدنک

 .ردشفلوا رشنو طبض یناررم ضءبو ىلاج هجرت
Waschington ( ) كلام 

 ae کرم كب هم تجم ۱ وضو

 هلیا هینیجر,و قرش «بولوا رېشرب كوسب نالوا
 تیاضف كرتخء عفاو درا یم ی دنال رام

 قرهلوا هدنرانک غاص كن ره قامو ویو هدنلخاد

 .هدسيفلوط ۷۹۳۲۲ 4.!یلامش ضرع
 .یرمشیجن ۱6 تیاعمتم كلام هعماج .ردعقاو

 « زود هداملاقوف «یسلاها ۲۳۰۳۹۲ «بولوا

 تلاثومبم سلجم یوم «یرافاقوس مظتنهو شینک
 عنصهو كوب ند ص ص A صوصخ# هنعاقحا

 راود كوم «یلارس صوصخ هسیر «یسهزتادرب

 ددصتم « یسهاخوطو هناسرت لکم «یموکح

 «یراورنانلوس «یسهدلب *هرئاد لزوک «یراهلشیق
 ۱۱۶۰۰ هدنرزوا كرېت «یسهملقرب نیتم کاح هرهن
 هبهرثاد شب «یسیربوک باشخا هدنفلن وزوا هرتم

 ۱ چرت ناتیپمولوق ) «یاونفلاراد یوم مقم
 ۱۰یسهناخدصر «یسهناضنک كوس «یتکمر كو هلیسا
 تایعج هراسو تعارز «تانام «بط «یسهبمداقآ

 راسو دغاک هلبا كازوکو نیرود «یسهیماع

 «قرهنلوا سیسأت هد ۱۷۹۲ ۰ ردراویرلهقرباف
 ۸۰۰و ؛شفلوا هيم هلیسا كټاذ هجرتلافن ۲

 موم زکر كلەعمتج كلام لدب هقروعوین هد
 دفرط رازلکنا هد ۱۸١٤ ۰ ردشفلوا ذاخما
 وک ذم نانلوا ریبن ( لوتیاق ) « قرهثلوا طط

 ا قاوحا یسهریاد نانوعبم نسلجم
 ۳ تقوا اب هدنروص لکم اهد هنس یتربا

 ام ) Wasehington ( إن ۱

 ۳ ایناز دوتعیساو
 رح برف «بولوا قموکع نانلوب هدنسهشوک

 « مک . ردشعا تافو «



 شا و
 ترش «هلدودح قنویشمود "هل ارش «هلبا لدتعم

 هلب رلتموکح هنروفیلاقوهداو یخد 0( «وهادیا

 عبرص ۱۷۹۱۷۰ یسهیس ةحاسم . رددودحم
 .ردنوکسمهلبا یلاها ۲۶۹ ۳۹۰ «بولوا هرتمولیک

 ذ مق «بولوا عفترم یسیضارا
 ین ( هجارداقساف ) یالوا یعافترا ردق ههرتم

 رلغاط یلابق هدنتمج لامشو « یسهلسلس راهالش#
 یغیدلوا دتع « یغاط نوت طو ص هتسهلسلص "

 لحاس » نمی ( هجتار تسوق ) هدهخبوب لحاس «ییک
 یهدییف لا یابهتنم «بولازوا « یسهلسلس

 ییاو .روشواق هنغاط ( قییلوا) هدهرزج بش"
 هدزاعش «بودیا لکشت یداورب هد هه

 ردق هبیرلیا كب هنجنا كرلهرق هل یا (هقوف )
 یهننمهزفروک ندیا بعشت هرالوف قوجرو لوخد

 ندبایرب مفتمو زود یمق یبونج قرش . رولوآ
 هضوحر لئام یرغوط هونج «بولوا ترابه

 هنرلاوک ضعب كنوینیمود .رودیا لیکشت
 ضمب یغامریا ( هیبمولوق ) ندبا لکشت ندنرلقایآ

 یضوط هونج ادتا «هلا لوخد ھه همایون ندرازافو

 هی « ذخالادعب یربنر ناک ندفرش «قرهتآ

 (ناقانیکوا) ناک ندنوینیمود هو «راود یرفولع
 یرفوط هبونج هب « هرکصندکدشلر هل
 ندنراک:اقرش كن (هجنارداقساق ) ندغاص «بولود
 لایق ندغاص هدعبو لا یراما ددعتم نتا

 )5 انسا)نالوا یوم كلا كن رل عب اتو ناک ندرلغاط

 یف وط هب رغ «هلبا ذخا یاجرب رگ هدعاو قیر

 «قرهرآ سهبونج دودح كتکاعو «كروود

 خد ندغاصو دکورقو ( سپادنوج ) ندلوص
 كز هل ( هجمارداقساق ) «هرکص ندقدلآ رهن

 رهنرب جوی ناک ندیونج .هلرورم ندنزافولوپ"
 یرغولم هبرغ هنب هرکصو هلامش « هلآ یخو

 «رورلاب ندنزافورب شین دسر

 طرح « كرهدبا لیکشت خجلخرب نوزوا ته
 نوتب ناه كتموکح هلیجوو . رولیکود هد

 روک ذم .ریالپوط هفامراو یه راج هایم
 یخد یرهن جاقر, روا یکود هنیزفروک ( هقوف)
 هنض رع یساوھ .رد_ةفوأ ك ران و «هدهسیاراو

 تلناحاس لدتعم طع رحم «بولوا لدتعم ها

 كعافتراو؛مالم یرلشیت هلبرثآت یرابتنف آ قامت

: 

 2 هدنسن رک

 صاو 399
 تل هممتج كلام «هیاع ءانب .ردنرس یرازاب هیأت
 كي هدنسهرآ شق ا زا یک یرلفرط جا

 یالوحوقرف ۳ وه لوح میرسو لفرف
 اهدیغار وطو لدتم اهد هج بفض . ردزآ ك

 « هلغلوا هدایز اهد یخد یرلروهځاب «بولوا تبنم
 هلبای یهدنتهج برف ۰ ردهدایز یدادمتسا هنارم
 «بویلوا رادهصحردقوا كب نددادعتساو لادتعاو

 یغاروطو ؛ردنرس اهدو سباب اهد یساوه كیاروا

 هلق الزونه یخدیسل اها . رداکد تنم ردق وا ك

 . ردشمال داب هننرامماو ناک س ا کی «بویلافوج

 عقاو هدنبونج یابتنم تلنبزفروک ( هقوف) یزکم
 قدح اس یسالطآ طع رح 5 .ردیسهبصق سایبیا وا

 یلونج قرش كتکام یطخ لوب ریمد كويب رب ناک
 یسارح ایبمولوق هدهفاسم ېلبخ ر هلا قش ینعق

 هونحو ؛رولوا یهتنم هب هاکسا ون « گر هديا تقعل

 لوفرب رولوا دتم ردق هوقسیسنارف زاس یرغوط
 .رتازوا

 ترد هلصلخم وب لمس رک لب اس

 یسجنر «بونلوا رک ذ یعاش
 ناود كارزو شمب ( ىدنفا س هلادبع )

 — .ردشعا تافو هد ۱۱۲۹و «شفل وب هدنتیانک

 ۱ فصاو

 «بولوا لسورپ ( یدنفا - دجا) ییعکیا
 ییعچوا -- . یدبا یلفوا كسر ندراجت

 هد ۱۱۰ «بولوا یللوماتسا (یدنفا

 «بولوا ندنیسردم یدک درد. ردشغعا تافو

۳ 

 ۰ یدبا تالاس یغد هتیارط مرا

 جوا هلصاو ید هدنسهرک ذل كنیطف --

 شفل و باتکک]اسیئر یسیجنرب «بونلوا نایب معاش
 ناک هک« رد ( یدنفا دجا ) یلدادغب نالوا

 تافو هد ۱۲۲۱و ‹«شەزاب ىنى سةر كنخترات

 ( كب — ناثع ینوردنا) یسیعکیا .  ردشقا
 «بولوا لغوا تلناشاب لبلخ دژانرآ یشابیجاتسوب

 « هرکصندقدلوا غارچ ادعاقت ندنواه نوردنا
 - ردیل هسو رب یبحچ وا و ردشع تافو هد ۰

 . یدلروک ساب هدنلقن مدع كنبرارمش
 ازفلا س هفذحوا ۰

 1 مظاما و ۱ اطع نب لصاو

 یدنجوم تارا « برلوا
 هدهرونم ٌةهندم هدنخح رات ۸۰

 ندشلکتم هاو

 . ردیماما تا هلزئعم و



 عاد
 ند( هنعهّلایفر) یرصب نسح هدهرصب «برغوط
 یرلترضح یرصب نسح .یدیاشعا مولع لیصح
 ندنوا لصاو و ؛ شمروم « انم لساو لزتما دق »و

 هنبدنک «بولب رآ ندتنسلها هدللاسم رتاساهدهرکص

 كپااراشم هک «شع وام بهذمو قبرط رر صوصخم
 رک هکدتکو « لازتعا هبهذم و ًاذخا ندنمالک
 قفرح (ر) .ردشلرو یا هلزتەم هن رلکااس ندیا

 و « ندنکیدلیوس ېک( غ) « بویمهدیا ظفلت

 رلهلک ىل ( ر) «نوجما كمهمريدتبا یلاب یناصقت
 رهلک «2هب هر كرلنوا < هلانتحا ندنل امعتسا

 ۰ شمردبا دارا راقطن لصفم زس ( ر ) «قرهلو
 در نراشب ریمثیعاش .ردروهش+ ابدالا نیب لاحو
 رهضراعم قوج رب هدنرلنپ «بولوا ییرفانم هللا

 هرجلشاب .ردشعا تافو هدنخمرا ۱:۳۱ .ردشمخ

 ۰ « ةجرلا فانصا باتک» :ردآ هجور یتافیلأت
 «« نیتازنل ا نيب ةلزنملا باتک» « « ةبوتلا ىف باتک»

 یاعم باتک» ۰« ةيطخا باتک» نالوا زسار

 ۰« لدعلاو دیحوتلا ىف بلا باتک » ۰ « نا رقلا

 | ندیا نایرج هدنسهرآ دیبع ی ورم هلسیدنک
 | یعطقو كوي ینیدنازق هداروا یراق هارتتسوآ | ةفرعم ىلا ليبسلا باتک» SE یناثحایم

 3 | تاقبط باتک» ۰ «ةوعدلا ف باتك » ۰6 قلا
 . « لولاو ملا لها

 رادمکح ا Wasa) دوخاب ۷۵:۵) ۱

 یدب ندندارفا « بولوا ینادناخ ]

 - روس مکح هدناتسهل یجک چ وا و هدحو-ا ۴

 ناراتروف ندرلبل هقراعاد یجوسا یرلشاب . ردشم

 هردر مقاو هدنب رق كل وهنوتسا .ردهصاو واتسوک
 « واتسوک »9 ] . ردذونأم ندنعسا كنارس یی

 هش رهدام « هنیتسپ رق و دنومسیه- « قیرا

 هصاو

 [ .هلروم تعجاع

 باوآ » . ردیانوزق ؛بولوا ندنارا ۱ 9
 هتی ۷۰۰۰ و یناتکر رومشم هلناونع « ناتجلا

 رک وا تیب وش .ردراو یراعشا ناود غلاب

 مهناجاتم تلجخ ورف درب نیمزب

 درکرز نوراش هچ [ نع درک ی دز یی

 تمحاص هدهنسهدام « ظعاو نیس »| --

 ,[ بروي

 | ءارعش ريهاشم (نیدلا عيفر ازريم)

4۲ 

 8 .رولکود هب ه وع ندنراند لوص هد رف ( نروم ۱

 ندنرالوخد هقرالاراد ال نمدنفا ( ملو هيام هتلاییص) |

 نب ورم «هلضرعت هنبرزوا یک چاق رب ندشیرق |

 لوا لا هدمالسا .یدیشلوا لزا یسهعرک |
 والا ندنفرط مالا لهاو دقاو وبشا ملسم ندا

 دناونع راسو هدنرلانغ دحاو ردب دقاو .ردشلوا |

 دنماا قوران بانح تفالخ و ؛ شفلو رضاح |

 .ردشع لاحرا |

 قاو

 واط
 ندارشریهأشم (مساقلا یطعساو ظعاو

 ییارب وش .ردشعا تافو هدنخرا ۷ 4 ؛ «بولوا

 :ردندنراعشا لج ترب

 هنینح جاهف یوزح نم قربلا ادب

 هنيئا دازف دجب ابص تیعو
 رخاح مایاب یدامطا هل ىنغ و

 هئوفج عومدلا راطماب تضاقف

 هک «ردره ر هدناتسراحم ( ۷8 ) ا

 ندنرغاط تاپراق هدنتلایا زال | غب
 «لکشتناب ندنسمشلرب كغاو قآ هلا غاو هرق نتيا

 ۰ كرهدیا نایرج یضوط هبونج هدمب و هبرغ

 ۔ وک ) « هرکص لدنایرج كلهرتمولیک ۰۰ ًایرقت

 اصو ( هرتسن ) ندلوص

 .ریلآ یغد ینرلیاچ
(Wagram) . تیهایو هدایرتسوآ  

  هدنسیترش لام رای. اف
 1 تاویا وات كوس هدنخ راب ۱۸۰۹ «بولوا هرق ر

 (سفورو ) هلبا (هورآ ) ندغ

 .ردروهشم هلعیبلاق

 «بولوا یمسا كتاذ چاق رب ندهباعص ۱ 1

 دقاو) :ردینآ هحورب یرلفورعم لا | داو
 هللالوسر هک (یعوب لا یلظنا یهمتلا هادی ن

 ,سحع نب هللادبع ن وبن بن اج هدمب «بولک همالسا لوا
 هبهخن.هرزوا قلآ ربخ ندشیرق لاوحا «ربارب هللا
 «هلتهج یفیدللوب هدمارح رهش «قرالروس مازعا
 کی با هیراجت لاوما «هدلاح یتیدلوا رومأم هلاتق

 تنولتسب » هنبرزوا تولو ؛شعا لتق ىبى رضحلا
Eتبآ « ریبک هیف لاتق لة هف لاتق  



 قاو

 دقاو ن زر دم هنلادبع وا ب

 ی یدقاو
 «شغوط هدهرونم ةندم هدنسپ رعه خرات ۱۳۰ ۱(

 سنا كلام .ردشعا تافو هددادفب هد ۷ ۳

 « بودنا عاقساو لیمحت ندریهاشم یک یروو

 ( یدهم رکسع ) كدادفب ندنفرط نومأم هفیلخ
 هنکایضاق یسیقرش مق نانند هفاصر هلرکید 3

 ماد هحوتف . .یدعفلوا مت

 . ید دمراب لس اشا مر
 لاحترا هکر دراو ین رب هلیناونع « ةدرلا باتو |
 دابوخ ن ہےلط ندا روهظ در ندیومت بانج |

 هليجورخ كن هرتاس و باذكلا ةليسم هلبا یدزالا 1

 ردق وا هدشدح .ردشحاب قدنعقاو دادئرا كرلب مع

 « بو زاب باتک جاقر رت

 یرابتعاو ردق هدندنع DE . ردلکد قو و

 .یدیشلوا لئات هننرلئاسحا كوس «بولوا هدیز1

 كنيشك ی یا نام 3 ۱ فقا 1

 . یدیا ننس “ءصزو ا (یدنفا_
 : ودکنوآ تب وش . ردشعا تافو هد, ۲

 هراپهم وا بجع یردیا تقفش کس

 4یقدلک ۲ رارق لپ "هدید مس لد

 لوبناتسا ( یدنفا یی دیس ) یرکید -- ۱

 مح رادبع بس ندارعش هن ۰ بولوا نت

 «بولوا كلاس هاضت قي رط .یدنا ییغوا كندنفا

 دا یدیشاوا ضد یسضاق لوبناتسا

 د شکتوا .تد وش . ردشعا تافو

 اکس هاکرعم ها رھا چه دویعا 0

 اکس هللا ترضح هر و فاصنا رکم ۳2

 كنك یا ندنسارمش نارا .ا

 هجاوخ) یسیجرب « بولوا یهلخم قو 1

 یردارب كنیسدق ناج د هجاوخو لادهشم )ىلع
[ 
 هلتماما . یدیا راو یاسشا هریسفت لع . یدبا

 : رو دبا قلعت هنتفص و یسعابروش «بولوا لو

 تساي ر یور زا هل مے زاغ شیپ نیا

 تس انثتسم ایر زا هکدنادبم قح

 زا تقورد هک هداتفا مشوخ كتا

 اد مود و تسا قیالخ مش

 0و ۳
 قارع ( یدالود مساق هاش ) یسیعلیا -

 ردکذ وا تب وش « بولوا ندنناداس

 وزرآ راپ زا شپ ار قشع نایغاب
 دسریم نامرخ خاشرب لاو درد *هویم

 داور هدنتمح نا كماش

 e ET ۱ و

 هنب رکسع مور یلتیلک نیلم رکسع هدیداو و
 تاعيا ضف قوچجر < هلتمواقم هناراکت اش یراق

 ۰ ردرلهل وا رفظم ¢ هدهسرلشمرب و

Wakefield )شهرت کا )  
 9 (سدبل) a قرو دلینک او

 «یسلاها ۲۱۹۰۰۰ «بولوا روشرب هدن ونح هرنم ٦

 هلناف «تاحوسنم كوب « یهاخبح « یهاخراع

 یندمم روکو یراخ وب « یرهغ راف هرئاسو
 ۰ ردراو

 ندنسارهش ناربا (ازریم ىلع دمت ) ۱ الاو

 « بولوا ندنذارفا یفادناخ راحاقو

 تواضم و تعاصش 1 ردباغوا كم اش يلع حف

 ۰ یدیارومشم هلساستنانالوا هناس داو هلیتح اصفو

 نازی رک هناوید نم زا لدو لدزا نم
 د زی رک هلاوید ز هکمدید هن

 اسا ( ۲۸۱۱۵۸0۵0۱)

E 
 قرهلوا هدنلامش هرتم ولک ٤ كدب ردام و

 هدنسافتلم كنب راز ( هوئوغسا ) ها (هفرسپ و )

 ٩۱۳ ۰۱۲ «بواوا رهش رب یرک تلاا عفقاو

 ی قوقح روهدم « یلونفلاراد « یسیلاها

 ها وید

 نونف و مولع < یناکم اس هلبتکم هسي عیانص

 « بارس صوصخم هلارق « یسهزوم « یسهیمداقآ
 هرااسو هقاش « هلدروق « دغاک « یرااسیاک منصم

 مسز تبالبازا هللا دنانیدرف ۰ ردراو یرلهق رباف

 بمولوف فوتسب رقو وا ارجا هدرهش و یجوزت

 . ردشغا تافو هدنو

 «هسنااپو نو الاعش یلایا دیلودالاو -

 «هب ووغس ندنفرط یل ونج قرش «سوفرو 2
 هروماز ید اض ‹«هقنامالاس و ال وآ ]ون

 ۷۰۹ یبهیحس ةحاسم: بولوا دودحم هلب رلتلایا
 ۰ ردیشک ۲۹۷۱۸ یسیلاصها و هرتمولیک عبم

 ورود «بولوا ترابع ندهلاب ر كسکوب ییضارا

 ندلوص و غاص . هللاا رج هرع ندقرش یغامرا



 لاو

 « بولوا ساب و ترس ی-اوه ۰ ربآ ره چاق رب

 تاناوبح . ردتدنم هدنرلب داور اهما زکلاب یسبضارا

 یرلب روس یو نویت صوص"یلع و یسهیلها
 ۰ رد هح هدابز

 هدنتب روهج نافآوشم كل هقیسکم --
 یاذح و هدنیف هرتم وایک ۰ تاوتپسکم و

 ر لزوک نالوا یعافترا هرتم ۲۰۰۰ ندرح

 ۲۰۰۰۰ « بولوارهشرب هلعساو یخد هدنجایداو
 یساسیلک رب عنصم و یلوب وص رب كوي « یبیلاها
 ۰ ردراو

 یاشمآ ( ۲۵۱۵۵۲۵۱۵0 )

 هاو یلیش هد ونج

 هرتم ولیک ۱۳۵ توغاشاس و هدنتلابا وغایتناس

 رهشرب هدنجنا كی وق ر قرلوا هدنسییف لاعش
 ؛ یلایل « یسیلاها ۱۰ ۹۰۲ ۰ بولوا هلکساو

 یفراجت كاشیاو یسهناسرت «یلوبریمد «یناماکعسا
 . ردراو

 رومشەكلا كەي ) Walter ( ۱ ا

 هد۱۷۳: «بولواندنسالع خم رشن

 .ردش۶|تافو هد ۱۸۱۸و «شحشوط هدغربسهموک

 هداز ند ۸۰۰ « بولوا .ےلعم حمرا هدنیلرپ

 كنلارق هیسور ارخومو ؛شجآ مرعت

 هدوجو یسهزوم ځرشتر, یفیدلآ نیتاص هغنارف
 ۰ یدیا شم تک

 هنسهدام « توقسا » ] ۱

 [. هل روس تعجاص
 ةاو هدزکد قا ۵

 هطلام نالوا 0 ۱ 0

 كټ هروک ذم *هررزح هدنسیترش لحاس كنس هر زج
 ندجما «یسیلاها :۰ ۰۰ ۰«بولوا رهثر یزکص

 وربارابلاو

 «یناهل عساوو مالغاص تب مسقنم هسک اقرب ها

 یکسا «یساخ هنتنارق « یمهناسرت «یناماکعتسا نیتم
 كوبر ضرالاتح «یناسیلکر عنصم «ییارسرپ
 ؛یسهزوم «یسهناعتک یا «یسهیمدافآ «یلووص
 ناقیچ «یراقوب ندهلکسا « هلغاوا سسوم هدلثام مطسرب .ردراو یفراجت كاشیا ٹو یسهجاب تانابن
 هلا هتلاو سفنرېش . ردراو هدیراللر هارآ یک لو بولا لود یرطووص
 ه هلبرلتسا هلومرابو ایلفناس «هزوروتو «هنایرولف
 ۰ رونبروک عساو یلیخ «بولوا کرم ندمسق

٤ 

 یسلاهاو هرتمولیک می رص ۲۱ ین هبڪطس هحاسم

 ةبولوا هدننکح تح سن رب رب قرا .رشود یثک |

 لا و

il ) ۰۶۵ ۰ةسا)مدک  

 1 و ا ۱ نرطاو

 (هولسا) ندنسهرزج ( دنوسدنالو ) «بولوا
 هرتمولیک ۱ ٤ یکاو ۸ ی ۰ ردشلرآ هلبا و دح

 هعلشاب .ردنوکسم هلبا یلاها ۰ ۰ « بولوا

 یعطس .ردهکیسلف هلا غروبا دیم یراهرومم

 رادس لزوک ۰ بولوا قتل آ ندرح یاذح

 یغارب وط.رونلوا ظفح ندنز واجن كزبکد هلرلمتخرو
 «هد هسرومناشبا یخد لزوک كب «بولوا تدنم ك

 : ردیف آ كب یساوه

Baronnie de هلن وراب . 

 كە ۳ ۱ غدودلاو
 مویلا « بولوا ندنسهریفص تاموکح یکسا
 . ردتلم هنخللارق ( غربت روو )

 ەدىلابش یابنالآ ( ۲۲ ۳
 تا ام ۳ ۱ كدلاو

 ( هسه )نالوا قمم ههیسورپ مویلا «بولوا ربرب
 «بولوا مظتنمریغ یلکش . ردعقاوهدناخاد یس هطخ

 9۱ هنشاب هرتم ولیک مب صر هک. ردیشک ۰۷ ۰

 عقاو هدنق رش تكنکاسنر (هیبل )و هدلاعش اهد

 | اوب یغد رب كچوکرب هلن ۰ ینلانوق تومریپ
 ۱ ثم ندنکلسنرب تاومرپ روک ذم ی۳ .ردقملم

 . یناثومیم سلجم رب کرم نداضعا ۱۰ «هرزوا قلوا

 «هلیط رش قتلوا نیک ینشاب ۲۰ رلنوب هک« ردراو
Yoهلئدم هنس ۳ ندنف رط یاها زواح یشاب  

 زك .رلرونلوا باختا هلافثا هدهجرد یعکیاو
 ییلاها۲۷۸ یرقم كنرو (خابروق )یمهرادا

 یال هکادنرب « بولوا یسهبصق ( شلورآ ) نالوا
 .ردهرقر لسوف ٩۰۰ هسیا ( كدلاو ) ناریدنارق

 «نوشروق «ریمد ؛بولوا تبنمز آ و قلغ اطییضارا
 یهیندعم هایمو یی آو سرم هلراندعم قاب
 هدنلخاد یسهطوح كنغامرا ( رسو )۰ ردقوج

 (ردو) ندبا قش ینسیونج مسق كتکام «بولوا
 فراصءو تادراو . رولکود هغامراو یربن

 - ردبرق هقرام نویلم قر, یس« ونس
Iهدهقراع اد لعسا و( ۲۱۱۵۲۸۲ ) ۱  

 2 ردعطک رادنکح ترد
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 لا و ۱

 رنو «بولوا زا قئاونع « كوب » یسیجترب ذ

 یعچواو یلغوا ك ( دراوالتواق ) یرادمکح

 یکشب ہد ۱۱۷٤۷ . یدنا یورو ك ( قیرا)

 چوا نانو هدنسامدا تارو هدننافو ك را

 هرکصندناهزانم قوجر «هلففلو یر كفش
 لارقهقراعاد «قرهلاج هبلغ هنرلببقر هد ۷

 هنغللارق هقراعاد ىنرلسنرب غروبملکم و ؛شاوا
 ؛ شعا رابجا هکنک زاو ندقوقح یاهدا نالوآ
 ( نکور ) «بولک ندنقح كنمرناصروق قبطلابو

 ضمب شلاق ندیکساو «طبض یغد ینسهریزج
 عضو نیاوتو تاماظن قوچرو «عفر يهاذم _

 ییدتسیاو «بولغم یخد یلارق جوروت .یدبا شملیا
 هد۱۱۸۱ .یدشعا روبم هیاضما یب هدهاعمر یو

 . ردشعا تافو

 «رفظم»:بولوا یلغوا كنيجنرب یسیکیا 2
 یعتل ] یردار كوس هد ۲ . ردزتاح یناونع 7

 ؛شعا طبض یاتشلوه «بولوا فلخ ه ( تواق)

 هدننونجو قرش تكنبرلارجم ( هبلا ) هلبا (ردیا )و "
 ینقح تیکاح نالوا هنکلاع والسا نالوا تاو

 جوسا «بوردتا قیدصت هنر رطارعا هنالآ

 ۱۲۱۹ و؛شلوارفظم هدرابرام ییدتاهدجوروو /

 طی قمسقر كي هنوتسا هدعبو یبهیسورپ هد

 ۱۰۰و نایلوا قوبسمیلاثما هدرلتفوواو ؛شلیا _
 شلوا كلام ها ودرب كوس نانلو کا ندهنیفس

 كرته یاوق نروشا هد ۱۲۲۳ قجمآ ِ یدیا

 ضآو هزرکص هنس کیا «بوعود لس 8

 شعب . یدشملم هلتروق هل الاطرش _
 ا عضو تاماظن یکو حالصاو لیدعت ینیناوق

 ارجا سوفن دادست «دهقراعاد «قرهلوا یجنربو
 . ردشمر دا

 یردب؛بولوا یلغوا كنخکیا ییعچوا -
 كنواو ؛شفلوا كبرشت او هتموكح ندنفرط
 . ردشعا تافو هد ۱۲۳۱ هدننایح

 ییفوا كفوتسارق یجکیا یسک درد بسم ۱

 هدمر واب «هدن کی دتیا تافو یردب هد۱۳۳ ؛«بولوا

 یالوطندنانداح ندبا روهظ هدهقرایاد «هلنفلو
 قجئآو ؛ شمهسهدا تدوع هتکاع هنس چاقرب

 هلرکسعر کم ندنآ وسو یهرواب هد ۰ 1

 یک دنالیس هلبا غیوسلشا گنئوروم كلم «بولک
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 لاو 11>

 جورو وج وسا ینیرلضعب و ؛ شا طبض یب رار ضعب
 و ا تر ام ما

 هنثیه نانید ( قینولوردروا ) ید یبهنوتسا
 دال ما قوجرب هلغلبم یغیدلآ «كرهدبا تخورف
 ندنرادتفا كو یفاط ناکداز . یدیشعا هعیابم

 غروشال هسقاص هللا غروبماکم «بولوا مهوتم

 هرکص هنسجاقر, هک مایق هلدادما كنب هود
 هجو ساو ؛شملس هریدصاب یرلمایقو هد ۰

 ضعب « بودبا دادرتسا یرارب یفیدلوا شما كرت
 جورونو جوسا . یدیشما طبض یخد رلهطآ
 جورو «ندنرلکدتبا قافتا. هلبرلسنرپ هبنال آ ضعب
 ؟؛شمزو یقافتاو «كرهربو یل هت رکر ام یزمق هنلارق

 هبنال آ یثراق هقافتا ندا لکشت هد ۱۲۰۸ هدمو

 قفوم « هدهساا شا اط یقافنا كن روطاریعا

 كوس «نوجما كەلىپ هراتروق یتکاع «بویمهلوا
 تافو هد ۱۳۷۰ ۰ یدشلوا روب هرلقلراک ادف

 یلوروت ندنزبق «هلفمالوا یدالوا كکرا «بودیا
 .ردشلوا یلراو فولوایعکیا یلارقجوروت نالوا

 زدن رللا رق وسا ( ۲

1 ۳ 
 یجنرب نوا یسییاد «هدنخراا ۰ . ردسي ر

 «قرهنلوا باضنا هغللارق «هنرزوا یلافو كقرا

 "اکرتشم هللا (رلرب ) تنوق روهشم یردب ادتبا
 ۱۲۷۲ اوم :«هدهسیا شمروس مکح

 « لیکوتلاب ی( سویام ) یردارب «ه-نخرات
 هدنتدوع هد ۱۲۷ و ؛شعا تعرزهتترابز سدق

 ییروهظ مایقرب هدنهیلع هلبیقوشت كنبردارپ
 بولخمو ؛ ششپ رک هبهراح یلخاد «درهروک

 «دارهدیا تعانق هلیغل هقود ( هنوغ ) زکااب «هلغلوا

 «هلقلراص هحالس ندیکی درگ ندکدتا تفارف

 ه هقراعاد هد ۱۲۷۸ « بولوا بولم رارکت

 هس شا «قرهنلوافقوو ذخا هدارواو ؛شهاق

 . ردشعا تافو هدسبحم درک

Waldenburg ANSفیهنال 1(  

 و 2 ۱ غدوبدلاو

 هدنسیبرف لاعش هرتمولک ؛ه ك( نکناولا )و
 یزکرم هلنکاسنرپ ( غروبندلاو ههولنهوه )
 ۰ ردراو یبیلاها ۱۰۰۰ «بولوا قجهبصق رب



 لاو

 هدنتلاا ژالسرب نسهطخ هزار

 یخد هدن- سیف بونج هرتمولک ۷۰ كژالسرو
 9 5 یسل اما ۱۲ ۰۰۰ «بولوا هبضقرب لمس اوب

 . ردراو یلدعم
۰ ۵ ۵ ,۲۷۲۸۱۵۲۱۵9 

 شرح ندنرروط اریعا 1# سونایرااو
 هدکلرکسعو ؛ شمغوط هدنرلخرات ۱۹۰ كدالبم
 یثراق هایلبما هد ۲:۳ «بودبا بارم مطق

 عوق و كسولاخ روطارپءا یفیدلوا هدکمتیک هنیدادما
 ايلاف ۰ هدلاح ینیدلوا یاشقل ۲ « هنرزوا ینافو

 باتا روطارعا ندنفرط یراودرا هبامرحو

 «شیرشتلابهتموکح ی ( سونایلاف ) یلغواو؛ شم وا
 مقاطرب «شغا هباقم هننازواجت كرل ( توغ)
 هروناشیهاش ناربا هدعب و ؛ شم رب دصاب ی ران ایصع

 زهرا شمپ ادتبا « كرهدیا قوس رکسع یشراق
 بولغم هدنرق هنروا هد ۲۲۰ ۰ هدهسیا شعازق

 قوچ هدننراسا یاننا « بولوا روج هيلو
 نا هدنتحم تراساو ؛ شلوا راجود هتاریقحت
 هدنابیقعت یثراق هرلنایتسرخ سوایرلاو . ردشمریو

 لاو
Valerius Pu-) 

 امور ۸ ۱ ال وقلبوب سويرلاو

 نداسیع دالیم « بولوا ندنرسوم كنتموکح
 .یدناقیفر كسولورب هدقلسواسنوق لواهنس ٩

 ییماح كن راقوقح و ىع هداملاقوف كنیلاها ماوع

 ۰ ردشلوم ترهش هلغاوا

 تاب هرتلک : | سفن ۳ (Wales ۱ او

 رب كویب ترابع ندنسیرف مق
 مق كنسهبیف لحاوس تاهرتاکنا « بولوا هطخ

 هدنالرا هدنسشراق تیهدنالزاو هدنسیعسو

 هبشر دک هان هرآ یزفروک لوتسیرب هلبزک د

 هرتلکدا یتش اقرش ۱ ۰ روینازوا هدننروص هر زح

 جروجتنس ابرغ «هلیزکد هدنالرا "الاعث «هلبا

 دودح هلیزفروک لوتسب رب یخد "ابونج «هلزافوم
 لاش ضرع ۰۳۳ ۲۵ هللا ۱3 ۲۳۰ « بولوا
 ددم هدنرهرآ نصا لوط ۲ لا ۰۳ ۳ و

 هرتمولیک مبم ۱۹۷ یس هس هحاسم .رولوا

 یلیتنریکت شب یلحاوس .ردیشک ۱:۱۷ ۱۳ ۵ یسلاهاو

 .هشرک ی برف بونجو یبیغ لامش «بولوا یلبتنقیچ

A 

 ا

 لاو

 برفض لامش « یسهررزج هبش نوزوا رر, هدنر

 هلیسی روک لوب ریمدر, ههرق هدنسیشراق یسهشوک
 كپ و یسهریزج كويب رب هليا ( سافن) طوبم
 ییضارا ۰ ردراو یرنایلو یوقو زفروک قوچ
 «بولوا قافاطو كکو ابا هب هرتلکنا سفن

 هلبا لحاس لابج *هلسلس كوب رب هلیحا ( نایریماق)
 (یرک ) «یک یمدلوا دتم هلامش ندبونج ًایزاوتم
 هقرش یغد یسهبع-ش چاق رب رکیدو یلوق رب ليما
 ۱۰۸۸ یرءورذ كکو كا .روبنازوا یرغوط

 ندنوا و هدنرلعافرا هرتم ۱۰۰۰ و ۱۰۵۵ و

 «بوقآ رانا قوجرب ندنرلک:ا كلابحو . ردیفاشآ

 . وکذم *لسلس هک «ردیرمن (نروس) یرلکوس كا

 رب یرغوط هلام «هلناعب ندنسللام قرش كەر
 « بولود هونج « هرکص ندکدزیچ سوق كوب
 جلخ رب نوزوا هدنس-اهتنم كنبزفروک لوتسیرب
 ییدلکود هغامریا و یربن ( هت ) .روندبا لیکشت

 .وک ذم *هلسلس هدیرارمن ( قسوا ) و (غول) «یک
 بصنم هنلخ كعغامرا روکذم « كرهنا ندهر

 .وکذ م سلس هنب هسيا یر ( یوو ) .رارولوا

  هییبرف بونج «هدلاحییدنبا ندنکنا قرش كەر
 . هنلخدم كنبزفروک لوتسیرب « بوقآ یرفوط
 : یخد ندنفرط لامش كل هروکذ م لل .رولکود

 _ ندجلخ نالوا یمانمه «بونیا رهن رب هلبسا (ید)
  ییرف كنمروکذم لابج .رولکود هنېزکد هدنالربا
 «بولواهصیق اهد قوچ هيا راپنا نبا ندنراکا
 ۱ ردیرم ( یفین ) یهدنتهج بونج یراکوسب كا
 و قجآ هدهتعارز «بولوا تبنم زآ یسیضارا
 « ندنفیدالشاب کارو تیمها هدرلنامز كوص
 . یداعم قنا ردیرک ند هرتاکنا سفن هجالوصح

 یسهیموم# تورا هدهجرد یجرب «بولوا قوچ
 .هضوح یزفروکل وتسیرب .ردنرابع ندنندعم روک
 هلندعم ریهد ۰ ردهدهجرد زمنکو یروک كنس

 -ردو كروک .ردقوح هدیراعحا راسو یرصص

 « بولوا بجوم یتسیقر" كميانص یک هدهج
 :E هراس نداممو یر هاخ ربمد صوصخ ا ىلع

 هزاسو هلئافو تاجوسنم كوب . ردقوچ كب یر

 هلکایعک یږلاها لحاوس .ردراو هدیرلهقر اف
 هدنرارب كىكوب ناباوا تعارز لباق . ردلوذشم

 ,نیونجو یلاعث تکلع مينلسب نوبق و ریغیص یلبخ



 سلاو ًامج هک < یر ره و بوق یبا قرهلوا

 یکسا زآ رب هک« ردمسقنم هغلتنوق ۱۲ یسهطخ

 هیطس ةحاسم هطرلعسا «هروک هقیتسناتسا رب نالوا
 :ردشآ هحورب یرلس ون رادقمو

 یزکرح یلاعا هرتمولیکعب رح قلتنوق

 ( سلاو یلاعث )
 دلوم ۷ ۷:۸ تنیلق
 شورا ۱5۹3 غیبند 1

 نوورا رک ۱ ۱٤۹۸4 نووداترک

 سیراموب 9۱ ‘4° VAT یسلغت ا |

 لود ۶: ۹۸ ۷۱:۰۹ تلوره "

 یهوفت وم ۷ ۳ ۱۹۵۰ یصوفتتوم

 ( سلاو ییونج )

 غیتسوپ .fo tf 1۱۰1 روئدار

 قونکرب _ 0 ۱۸۸۲ ۰ قونکر
 ناغیدراق ۷۳۹۶۸۱ ۰ ۱۷۹: ناغیدراق "

 تسودروقرواه ٩۱ ۸ ۳۵ قوربع

 نتدامرک ۰ ۲:۰ نتدامرک

 فیدراق ۹ ۲۲۱۶ ناغرومالغ

 بوسنم هنس هع دق تبسذح تاک یبلاها كلاو

 ناسل هنوکن دنوکه درا هبصقو رهش ردق هنره «بولوا
 هدرلب وک « هد رل دسیا هدکعش باک: ا هلش وما رف ین رل دق
 .رردهدکغا هظفاح ین رلیلصا ناسل مویلا هدراغاطو _

 سفن ایس نکیآ دودعم ندنو ۳۳ هطخو

 ۰ ۰۸۰۳۰ هدنتلابا (یشتوعوم) نالوا قلم هب هرتاکذا _

 ناک یخد تل CON ONS هعلک زکلاب یشک

 یناسل تاک هلهحو و .رردهدکغا ماکت هج زلکناو 1

 .ردبب رق هنویلم رب رائل
 Nouvelle تی سلا

du Sud, New South Wales 2 ) 

 یرب كر٣ شب یفیدنلو مقنم هنهلارتتسوآ "

 ج4 یاهو دا لب رک ات

 کک جن کیک

 هدنتهج قرش بونج تنهروکذ م ةعطق «بولوا

 «هبروتقو ًابونج «هلریبک طيح رح افرش .ردمقاو _
 دنالسینبوق یخد الاعش « هیلارتسوآ یلونج ایف "
 ۲۲۹۱۰۲ یسهیعتس ةحاسم .رددودحم هراز "

 هک «ردیشک ۳۵۰۰۰۰ یسیلاها و هرتمولیک عبرم
 ۔ود یدک ق رب یتجنآ هنشاب ہرتمولیک .بص رب

 هلبا ۱۳۹۲و یلونج ضرع ۳۸۳ هلا ۲۸۳ .رویش "
 مق . رولوا دم هدنراهرآ قرش لوط ۱۰

 ابزاوتملبالحاس «بولوا عفتسو قاغاط یسیقرش _
 *لساسرب فورعم هلیسیمو# مان یراپلآ هیلارتسوآ

1 
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 . ردندنماسقا كنلسلسو یرلغاط هجئار |

 ل او

 (وقسویسوق) یرللح مفت م كا هک «رولوا دتم لابج
 نوت « بولوا هدنهافرا هرت» ۲۱۸۷ یغاط

 ؛ ردیسهطق كسکو كا كنسهعطق هبلارتسوآ

 فل هنس «هدهمرویمراو هنسهحرد راراق یدمرسو

 قوروق . ردروتسم هلراق یسهبن هدنربا رثکا

 دن الفل اوس «هجنار لو رویا «رلغاط یوام < هجار

 كرلن وب
 یرغوط هبرغ «بولوا یرهبعشو لوق قوچرب
 هراهووآمساو كرەدبا طاطحنا بسك "امر دنیراکما
 درفنم ضعب هدنراهرآ هدكرلنوا هک« رولوا بقنم

 نیا ندنرک:ا قرش كلابجوب ۰ روینلو رلغاط

 رلننا ندنراکتا ینرف « بولوا هصق میطلاب راهنا
 یرثکا «هلغلوا زآ یروصنکل نوزوا قوچهسیا

 كټ هلارتسوا « بوشلرب یسیضعبو «روروق هدلو

 میات هنفامربا ( یروم ) نالوا یرهن كوب كا

 هب روتفو ۰ رارویدبا لیکشت ینرهن ( خنیلراد )
 لباقكاو لزوک دلا فی لارتسوآ هرکص ندنرع#*

 كنسبقرش مق صوصخلایع « بولوا ىر, نارم
 تي زلدتعم یساوه هدنلحاوس . ردقوح یراروغاب

 فداصم هزمزابمزب هدنرزوا كرلغاط «بولوا فیطل

 هرارل ا ناز« و «راغا راق هدنمسوم شی نالوا

 هسیا هانبرظرط جا .رنیاردق هبدکرد ۸ رفصلا تحت

 یزو هجا بولوا قاصصو سباب ےب یساوه
 - نازم تقو کیدسا یراکزور لوچ نالوا لماح
 هدتهحوا . راقح ردق ډههجرد ۰ هرارلا

 يک لیس تقو یفیدغای «هدهسیا كريس یراروغا
 .ررتک هدوعو رلقلاس قوجر, ‹«بوغاب لتر ک

 ندنوب«بولوا یرن ویق ینور عبنم یجنرب كتکام
 لنویف برق هنولم ۲۲ هدرع۳*و لوا هنس ۰

 شا فعاضت كرادقمو ردق هب یدعث . یدبا راو

 «بولرالویقم كي ی رلیغابب . ردق و ههش هدنفح هلوا

 یخد یرالوصحم راسو یغاب ما «همریدصاب «یرد
 دت کد ی رازوموطو تآ «ریغرص . رونا واجارخا

 نا یار عبنم هد هجرد یعکیا . ردهدقلافوح

 . ردهدقفلوا جارخا رادقم یلبخ « بولوا یتدعم

 یسهعلارف هرتلک:ا « بولوا یک لقتسم هجهرادا
 کک ند لاور نالوا بصن ندنفرط

 بک ندهوصنم ءاضعا ۳۰ و هلنار دم تهر

 سلجم رپ بکس ند هبغتنم ءاضعا ۷۳و نایعا تنیهرب
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 . ردیا تکاع هءرادا لهجو یرارارق تاثومیم

 یطخ لویریمد جاقرب ۰ ردب رهش ( یلدیس ) یزکم
 هک دتیک «بولوا دتم یضوط هلخادو هلاعغو بونح

 یخدیمیانصو یفراعم . ردهدکًدیا ددو راکم

 . ردهدکا و هللروص رب لوتع ريح

 - اقسا یکسا ( ۷۲۵۱۱:۲۱6۵ ) ل
 قاط رب هدنربطاسا وان دن ی ۳ او

 ین ایح ةتشر كرارواکذج هدرا هراح هک «ردرل رب

 هتنج یرلکدید ( هلاهلاو ) ییرلحور «هلبا مطق
rrهسو نکن رس هنرابدنک هداروا <  

 . رلبدیا دهم هن رلق دنوص

 كاو سا كلا كدنه ( (Yalmiki) ولا

 یرکسناس«بولوا یرهاش روپ۰ ی

 رومشم نالوا ېک ندتبب ردق ۰ دال

 رهق هدهموظنمو .ردیمظان كنس هموظنم (هنابامار)

 «بولوا یرصاعم ك (امار) ییدتا لق ی رلقلنام

 یفیداشاب لوا ردق هنس ۱۵۰۰ نداسع دالبم

 .ردنونظم
 به ذم هدقلن ابتسرخ ( ۵

 نرقی کا 3 ll ۱ نیتنلاو

 یرب .ردشغا تافو هد ۱۲۱ و «تأشز هدیدالبم

 وا لئاق هننیدنلو ملام کیا یونعم یرو یاعج
 «قرهریدشٍ راق هفلن ابتس رخ نس هفساف تب وط الفا «بول
 تاراقتما ماطر اس

 ترهش هدابهس ابو ET و

 ریسک | هک « ردراو یخد مدآ رب یهبنالآ شلو

 هینالدیصو نداعمواییگ نف نکرالابچ «ةلوب یمظعا
 جاقرب . ردشعا فشک رلیش ضب «بودبا تمدخ

 نوا «بولوا لوه ىلاح هجرت . ردراو یافلأح
 ندراعتسم مسارب او یفیداشاب_هدن دالبم نر یکشښ

 .ردظرام یغیدنل و ترابع

Valentinien, Valen- ) 
 ۔ ارعا امور ۵ سونانتنلاو

 : ردیمسا كنيشك چوا ندنراروط

 یلغوا كسوابتایف قنوق هقیرفآ یسیجنرپ
 هد ( هونا ) هدنسیدالیم خیرات ۳۲۱ ۰ بولوا

 هدنرتامز سونابووب هللا سونا لوب و ؛ شمغوط
 «هننرزوا یلافو كون «بودیا تمدخ هدکآرکسع

 ندنفرط رکسع هدقننزا یمی ( هیکن )هد ٤

 .یدمشغا داجما ت

 لاو 431۸

 یاس للاو) یردار .یدشفل وا باا هفار وطاربعا

 باضتا یبرض یسیدنک «هلکر قرش اکوا «فابرشتلاب
 اب شحو موق مان ( یالآ) لاحرد « كرهدیا

 ؟شمردنوکهبایلاف ینیرکسع «نوجما عفد ینتازواجت
 راس ‹كر هديك هف رط وا یخد یسیدنک بفقعردو

 هابلاتا «هرکص ندکدلک ندنقح یخد كماوقا

 ینموف ( داق ) «كرهک ایلیا نداروا و ؛تدوم
 ینطلارش هلاصم هنرابکو كرلنوب و ؛شقبا بولتم
 ندنندشو تدح لاک هد ۷۰۰ «نکر دبا هرک اذم

 ینایرش ر «قرهروا قورسو رب هنسکوک یدنک
 ً ردشعا تافو لاحرد « هلفعالناب

 ثكنبردب ؛بولوا یلغوا كنیجمر یسیعنکیا ج
 یهدهبریلبا ۰ هدلاح یفیدلوا كجوک كب هدنتافو
 یردیو ؛شفل وا نالعاینات-وتسغرآ ندنفرطودرا

 یردارب كوس نالواشل دیا تب رشآ هم کج هدننابح

 «قرهنلوا قیدصت قفص و ندنفرط سواشارف

 . یدیا شلدبا صیصخت TA ايل اتبا

 هلیتباصو ك ( هنیت-وب ) یسهدلاو ادتبا هلهجو وب
 AO د مالغا هکمروس مکح هدنالیم

 ا یو ۲ تا ) ندیا لق یوا یاش
 ملام ( سویسودوثت ) ندرارادرس « هدهسیا شعا
 هراتنارف هدابلاق هدنخرات ۳۹۲ هدعب .یدشلوا

 هدنعسا (تسافورآ ) « نکیا هدکغا برح یئراق
 نسح .ردشفل وا لتف هدنشاب ۲۰ ندنفرط یر

 ۰ یدیا مدآ رب یلتح صو یحاص قالخا

 هلیمسا سناتسوف یجمچوا هدمب یسیعجوا -
 «پولوایلغوا كسناتسنوق رادرس نالوا روطارعا

 - ارعا قرش و ؛شمغوط هدهنوار هدنخرا ۹

 بر یی ایلاتبا ؛۲ ؛ ندنفرط یرکسع ینلروط
 "ةیاصو کوب ادتنا «هلفغ وا دامقا هنتخت یفلروطاریعا

 هداسا وا و * شمروس م ê) هب دیج الب یسهدلاو

 هرللادناوندنفرط سان تنوق كلام یهداقیرفآ

 هدشر نس .یدیا شلدیا توف «قرهنلوا ملست

 هلتمواقم یثراق هال هرکص ندقدلوا لصاو

 یدذوفن 6 شتوتخآ ) نالواشعا هظفاع یکااع

 «هلیسعالتف كرهبمهکج ینو هدعب «بوذل ول هدنتح

 مق نوتب تایلاتیا «بودیا موجه هنبرزوا الين
 ردشغا طبض یتسیلاعش

(Valentia))لونج بف ك هدنالرب |  
 (یرک) هدنسش راق نحاس هیلاو



 .هشوک یلامشقرش كنهطآ كچوکرب قع هنفاتنوق
 اقیرمآ هلبا اپوروآ «بولوا هبصق كچوکرب هدنس
 یلیح فارغ نانلوا دیدم لوا دلا هد ةا

 .ردشما ادب نداروا
 ندنراروطارعا امور ۵ چ

 د دای وترا بو | سلاو
 هدنسیدالیم خیرات ۳۲۸ ۰ هدلاح ینیدلوا لفوا

 ۳۲ و شوط هدنس هبصق (سل ابیس) تب ه ریلی |

 ندنفرط سوناینیتنلاو یردار كو هدنخرات
 مودى ا كرش هتموکح

 ك (پوقورب) .یدبا شتا ذاختا رقم ی هینیطنطسقو
 یثراق هرلہناربا «بوریدصاب یننابصم نالوا عفاو

 یرلتوغ ناچاق ندرلنوه .یدشعا برح هنابلاخ یخد _
 هدناتسر اغلب ینه هیسم یغاشآ «بودیا لوبق هنکااع ۰

 كسونایرآ ارخو. «نکیشقا هدعاسم هنرلتمافا
 یشراف هرنابتسرخ راس « بولوا مبات هنبهذم

 . ردشفل و هدن ابقعت

 هدنتهح قرش تی همنابسا ۵ ۰

 قرف/ هر 9 رز )|هسنلاو
 غاص كنغامرا (رابوالادآ وغ) قرهلوا هدنسب وج

 اسم كلهرتهوایک ۲ ندنلد-اس زکد قآ و هدنرانک "
 یرزکم فلنهطخو تلابا نالوا یانمه عقاو هدف "

 - راد «یبیلاها ۱۷۰ ۷۱۳ «بولوا رهث كوس رب

 هکمر دشیت ِ :شولچ «یرل هبمداقآ نونفو مولع «یتونغلا 1

 «ییناضتک دوی ی
 «یساسیلک عنصم و كوي كلل « یسهزوم میر

 حرفم «یرلمتخشر لزوک «یبارس چاقرب «یسهسروب ۱
 قومایو كوب «هنیطق «هشقا كرا « یرلهاکح رفت

 هل ز وغ | و هغل ب ویق «یزتیرا سا تاحوسنم

 نولون كوب دلم هیریم و یفالوصم قاعتم "

 امور «بولوا رهشرب یکسا كپ .ردراو یمهقیریاف
 . یدیشموس یلیخ درک ندکهک هشيلا 4 كرابل 8

 هلیمان ( هیسنل ) هدننامز یعالسا لها سلدنا

 هدرهش وب رلبرع «بوراو هبه ٌهجرد یترومعم
 هیرلیا كب یءارز هدنرراوج و یییانص یخد
 ض رقنم یس هوما تلود سلدنا .یدراشمروئوک

 .ولم فئاوط مالسا ندبا روهظ «هرکص نتا

 لکشن لةم سم E یخد هدرهش و ن

 یلارق نوغارآ هدنسیدالیم خبرات ۱۲۳۸ .یدشمتا
 ا 1

 ل ا و 84>

 ءلاما یخد ندقدلوا طیض ندنفرط

 هنطیضدب گرالوتایسا هطانرف هدعب «بولاقیسهلسم

 هبهبسناب رن الس قوحر یخد نداروا یدنکیدک

 ی رومعم ساسا و یان ص كرو ؛شعا ترعه

 ندهیناپ-|هدننامز بلیف یعتکیا «هلغلوا هدنلا كرلنوب
 ییسمافلوا جارخا دل رز السم

 .یدیا شادبا امدتسا ندنفرط

 یس اھا ن اتسرخ

 .هتروا تیهعخ نالوا یانمهیاابا هسنلاو

 وا ی «(نولتساف) لام .بولوا ترایم ندنش

 «نوغارآ ندنتمج یبرغ لاعش «هلب رلتلابا ( هتناقیلآ )

 هیسروم ندنتهج یلونج برغ «هلیتسق یکی ابر
 ًةحاسم .رددودحم هلزکد قآ یخد فرش هلب را هطخ

 یسیلاها و هرتمولیک عبس ۱۰ ۷۵۱ یسهییطس
 یهضرام هدلخاد یسیضارا . ردیشک ۷۳۳ ۸

 یر داو تونم كب «بولوا یاهووا و لداوسو

 «بولوا عقاو هدنس هلثام زیکد قآ .ردراو یخد

 (رایوالادآ وغ) .ردلدتعم یساوهو قوح یرا روا

 هقرش ندیرغ یرلقامرا ( رقش دوخاب ) راقوج و

 هلی رللودج زسباسح رارهنو هدننامز كرلب یع«بوق آ
 یخارا و ؛ردبا اورا و قتس یراهووا یکهدفارطا

 كو ؛رینلآ تالوصح یلتیاک «بونلشیا لزوک تب

 گرلا ونایسا هدمب ۰ یدریاب ر دشیتب یخد كا قوح

 هبقرآ قد یدوش «هدەسيا ا ندت هليل

 . ردشمالشاب

 ندکدتا باف یتلالقتسا یسهطخ هسنلاو --

 قالارف «یک یرهطخرتاس تب هدنایسا ید اک

 هیعس هل وا موبلایلا « بودیا هظفاحم یتاونع

 ف كنسهقرش" لحاوس هتایسا ۰ ردهدقفل وا

 لاعش « هینولاتف الامث «بولوا ترابع ندنیطسو

 یلونجبیغ «هلبتسق ابی « نوغارآ ندنفررطیبرف
 هلزیکد قآ یخد ارش « هلب را هطخ هيسروم ندنتهج

 «بونازواراغاط ماطر هب ونج ن دلامش ۰ یدنادو دم

 دكرلن ویو ؛ رار دازوا ین راکتاو لوق یرضوط هق رش

 هک ریلبچآ راهوواو رلیداو شینک قوچزآ هدنراهرآ
 یهدنفارطا كن رهش هسنلاو یمساو كا گران وب

 «پولوا كوب اهدرلغاط هدنتهج بونج ۰ ردهووا
 نور كو رب « هلفعازوا هدایزاهد یرفوط هزکد

 یرلقامرا راقوجو رابوالادآ وغ . رودیا لیکشت
 هطخ یک یراکدتبا قش ییهطخ « كر هلک ندهلیتسق



 لا و

 هقرش هلئاعس ندرلفاط راهنا قوجر ید هدناخاد

 .هبایساهسللاو . رولیکودهزکد « قرهقآ یرغوط

 «هربخذ «بولوا ندیررب تبنم كاو لزوک كا تب

 راسو توط « نوه : لاقترو « نوتز جنر

 یرلغاب و یرلهویم لزوک كپ هلیسهرث* را عشا
 ۰ ردراو کیا هلین ال وصح بارش و یاب نوز

 صوصخلایع و یییانص ۰ ردر وهم یر ندیکسا

 . ردب ربا یلیخ یخد لاما یناجوسنم كما

 كراب رم ندرلنوا و كرلتوغ هرکص ندرابلامور
 تموکع هدایز ندهس زوش «بوع هنطض

 تعارز تفووا و ؛ شفلو هدنسهرادا هیمالسا

 كرلاویناپسا . یدبا شمراو هبیرلبا كب یمیانصو
 قجنآ «بونوط زوم هبیفدت «هرکص ندکد هنیلا
 .ردشمالشاب هیر زآرب ندکب هدرلنامز كوصو
 تاقبلا و نولت ساق « هاو : هدیدح نایسقت

 .ردعفلوا یضت هتلایا ۳۲ هلب رامسا

 ا ب | و 7al 4 اب

 ه دنتهج قرش بونج فی هسنارف ۱

 قرهلوا هدنسیئرشبونج هرتمولیک ٩٩۱ كسراپ و
 كنتاابا (همورد) هدنرانک غاص كنغامرا ( هنور )

 9 «یسلاها ٩ ۰ «بول وا هیصق ر ی زکس

 کم یجم وط ۰ نیلم اراد « یی داد عا ب تکم

 یر از تان «یس هیات

 « یس هملق یس اسیلکرب جم یرلهاکج رفت لزوک

 «قاینوت 7 «یرهقرباف مشی رباو زب هلیاتناخ
 كلشیاو یناجارخایردو یغاب «هویم «یغاب نوت ز

 - ردهبصقر کا ۰ ردراو ینراجت
 هدس ونج یاقصآ (۲۵۸

 ی تو ۱ ابسنلاو

 ( ورب اراق) هدنسیق رشبونج هرتمولړک ۰ تب ( ولابق
 یسیلاها ۱۰۰۰۰ « بولوا هبصقرب یزک م كنتلايا
 ینراجت كلشياو یرلهلرات تب ویجو قوماپهدنفارطا

 . روینلو وکار رر عساو هدناب

)Valencien ne5) ۱ ۱فن هسنارف  
 هدنتلایا « لاعث » یی (رون ) هناسنلاو

 قرهلوا هدنسیقرث بونج هرتمولک ٥۲ كلهللو
 رب یزکسم اضف هدنساةتام ( هللور ) هللا ( وقسا)
 « یناماکعتسا « ییلاها ۲۳۸۲ «بولوا هبصق
 « یسهزوم « یسیدادعا تام یلخاد

 . ردراو

 ۶ سما

 ل و ۰۹۷۰

 تاجوسنم « قیمج تافدصن « یسهیمداقآ مسد

 یتراجت كلشيا هلب رلهق رباف هرئاس داوم هلبا هفلتخت
 : ۰ ردراو

(Valons) ( ۰فسنارف ون رب كل هقیعب . 

 نایریو تم نانو ماکم هلباهج نولاو
 . نالوا یمیلاما یکسا تنهسنارف « بولوا مسا
 شلوا لصاح ندنظفات هنوک رکید كنمسا (لاف)
 ۰ ردعسا 2

 ر دیعاخم 0
 « بولوا لریمشک ( او دز یسیجنرب

 : ردکنوا تب وش

 قفر ابص لابندب لد یا رای فلز یوبب
 قفد اج ات شیاوهرد لک تھکن كنرب

 « پولوا یزاری.ش (الاج ) یسیهنکیا -
 یخد هدقلطاطخ . یدبا یردار تی (اسعش )

 . یدردیا كلورب هدام رم « بولوا ینراپم

 ینرم هی « بودیک هناتسدنه هدننامز نامیهاش

 كلك ترد ر سرف

 رب سمج
 دیهد بات ییز تغارف داد لک للصف
 دیهد بآ یز و دیناشنب ترشع لخت

 « مظالاروتسد » ( دم دیس ) یی جوا -
 ۰ ردریحاص ثكب اتک ییئاونع

 یناتسغاد ( ناضلق ىلع ) ییجندرد -
 دارعاش ۲۵۰۰ هلناونع « ارمشلاضاب ر » «بولوا

 نادناخ . ردراو یسارعشلادرک ذئرب یواح یجارت

 هأتسدنه هد ۱ ۷ « نکیآ ندننی وسذم یوفص

 ۹ یروک ذ م باتک هداروا 2 بودنک

 یرامشا . ردشعا تافو هد ۱۱۷۰ و ؛ شمزاب

 : ردندهجوا تی وش «بولوا یدام كب

 نیمزرب زات نماد دشک اجرهز نسح
 نیمزرپ زال یور دهن وا یاپب قشع

 نس هقفتم ربهاج هرج وسا (Valais) هلاو

 هداروا

 ی ونح برغ تر او ندیا بی

 « هر و (دوو) "لای و 0 الو هدندهج

 «ایلاتبا ۳ « هلبرل هحات نیستو ( یروا) اقرش

 TN رددودحم هلدودح هسنارف یخد ا رغ

 یسیلاها و هرتهوایک مبرم ه۸ یسهیعتس

 هنسشاب هرتمولیک عبس ره هک« ردیشک ۱۰۱ ۵

 ندنسیلاعث برغ یابتنم .رشود یثک ۱٩ قجنآ



 و

 هلبرلت رص رلغاط كاکوب یدودح نو ایفا
 رب كوس « بولوا ترابع ندنطوطخ هایم ےسق

 ا (هنور ) هک رو دنا لیکشت هضوحو یداو

 .هلسلس (بل آ)یلابج .ردیعف یراقوب گنسهضوح _
 ایل اتنا نمی هدنتهج بونج ی راکسکو لا ؛بولواندنس "

 یی ( هزور تنوم ) ندرلنو
 9-13 3 ( نواس ) cé ۵ ك « غاط هی

 یلحم كنیدودح هرج وساو ابلاتا هللا هسنارفو |

 كىلابج*هللس بل آ نوتب و نالوا عقاو هدنعاقجا

 ین ( نالب تنوم ) نانلو یبهورذ كسكوب كا
 . ردراو یعاقرا هرتم ءع ۷۱۰ 2 « غاط قا ۵

 نالوا یکسکو دلا كرلغاط یکهدنسهیلاعش دودح

 كنب لرکیدو ندهرتم 4 ۲۷۰ ك (نوهرآ رتسینیف)
 یغاشآ ندهرتم ۲ ۵۰ هدكنقاط رو ۷۰۰

 یسیضارایرفوط هب یلاعشبرف .ردراو یرلءافترا

 .رولوا یهننمهناوک ( ونج ) « بودا طاطحا بسک
 قرش یابننم كنهبحا یغامرا هنور روک دم

 «نایرجیرغوط هی ونج برط « هلناعمت هدنسیلاعش
 قوجرب ندلوص صوصخایعو ندلوصو غاصو

 یضوع »قرع لات ت با
 یندودح كنب رلهیحان ( دوو ) هللا هلاو « بولود

 - ردرارکهدندودح

 «مرزوا كالو ده هسنارف و" ج و رخ هدمب ؛قرهرآ ۳

 کا یرلغاط یهددودح .رولیکود هنلوک ( ونج)
 یرلب داوو قوچ یس هبراج هایم ؛بولواروتسم هدم اوم
 كسکوب ندفرطره ناه یسیداوهنور . ردلزوکكی
 یساوه « هلغاواظوفحم ندنندش 4 راکزور رغم

 « بولوا تبنم كب یار وط و لدتعم ةي

 «موزوالوبقم یمنج«هویم ذیذل كپ«هزیس «هریخذ
 « یرابارش روهشم ؛«یالوصحع راسو نارنص#

 «رنیص یتبلک «یفاناویح وا یل ٹک «یرلاع لزروگا

 « شوک « نوتلآ « یتهیلها تاناوح یاسو وی

 روک هلیرلن دعم راسو نوشروق «رقاب «ریمد

 ندنالآ هلا زسنارف ییلاها ۰ ردراو یرمرمو

 هتسن ۲ کم ندناتسور و كل وتق هعهذمو

 ا ار یهو کر نداضعا شا

 (نویس) نالوا یسلاها ۲۰۰۰ یزکص - ردرا

VN لا و 

 ك زوانبدناتما یسا ( ۷۵۱۵۵۱۰ ) 3 هلهلاو
 هلرا هو ص یجا «بولوا تنجح

 هژرواکذج نالیروا هدبرح زکلو ؛ روناوا لیخ هدننروص یارسر ر لزوکسششلوا نیهد
 نوکره یخد هدهلاهلاو كرل و «بولوا صوصخ

 (یریکلاو) و ««:تدنلوب لوفشم هبرضو برح
 . یدرمنانا هنغیدالوا مارک ا هر و تیکت رس لب هک ندنفط ريزو ماطر یهو یر

 ندرلراقو رازو یدمرس سکعلاب هسا یرلغمج

 دنا تراپع |
 ین اش یرجه نرق یو | ۱

RSهر . ۸ کد ل دنس روس ی فو  

 ندنیسردم «بولوا یلهنکراربج یسجرب

 :ردکنوا تیوش . یدشعا كولس هتقرط «نکیآ
 كنالابو رس كتا دان
 راو مەت یبلاو قترآ ندعاج هللا یشای مزوک

 لیوکسا ( یدنفا - دجا ) یسیفنکیا -
 «هرکص ندکد سا كلسردم تدمرهدهردا ؛بولوا

 كلاس هاضق قیرط

 رددناز هربغ ندادخ قذع كملبا هقالع

 هلازیال لاچ

 لوا هناپ یدراید

 :ردکن وا تب وش : یدیشاوا

 رددهاش هللا مقحاع

 «بولوا ل هنردا ( هداز تروق ) یسیعحوا -
 ۰ نکیآ لئام هترشعو كلاس هبا ضف قیرط ادا

 ەدەغفرش مماوج « هلکولس هفویصت قب رط ه دعل

 تحاصفو ؛  شلوا لوفشم هلتعصل و ظعو یارجا

 .یدیا شلوم ترهش هلبرثأت كنبزوسو هلیتقالطو
 : ردکن وا تب وش

 ردعاغفا تلع رثا فوجا یات

 ردعامارخ كېک شور صقا ورس

 ی آ هجورب یخ د زدنساررمش سرف |

 : ردیصلخم كنيشك جوا یهلاو

 ملع «بولوا یلاراخم ( اطع هجاوخ ) ییجرب
 : ردک:وا تیوش . یدبا زات هلیاضفو

 مدنک نی نزح لد نخان هنس كاچز

 مدنک ن ینچیا لد همنآ زا تشک وچ ادج

 .یدیا بقلم هلیبقل ( باصق ) ییعکیا -
 : ردیبحاص كتیوش یسیجچوا ¬
 ثراع" و وت قشع ادال تخوس
 ام رتسک اخ ضرب دزک تشکتا خزود

 تاذ ۱ ندنسارمع لناقع

 ۳ و ۱ لاو



 لا و

 «بولوالرازابیکی ( - نجرلادبع ) یسیجنرب
 هل لهموظنم ضعب ۰ ردشماشایهدبربه نرف ی وا
 تبوش ۰ ردراو یرامشا راسو یراصم قوحرب

 :"رذکتوا
 ملت هیالب قتماق وا رردکمربا

 ممه یدلوا دالب كيلو ممداتفا

Eهرقنآ ( - نه دبع دیس ) ییعکیا  
 . دشا مولع لمع ەد: کام «بولوا ندنناداس

 « هسرادم رود «كرهلک ته داءه-رد :هرکص زدک

 ییضاقلوبناتسا هدعبو فارشالابیق هد ۹
 ۳ شلوا یرکسعضا يلا مور هدعا و لوطا آو

 >ردگنوا تب وش : ردشع | تافو هد ۱۱۰۲۷ و

 رک هسلوا ندممغ طرف مدت

 دولوا ندممشچ كشا شورخ

 ندنسارهش نارا ( نالت فج ) | 71 سا ےک ناسا ( ناف فص
 رک تبوش «بولوا

 ادپ نورد دوس

 ادپ نوخ بالیس

 درک مرکد سوپ هنشتوا هسوبرب
 درک مرت هنشت كع بآ نیا هک دایرق

 ندنرارادمکح رلت وذیسیو( ۷۸۱۱: ) ۱ الا
 ندنخځ رات 4۱۰ كدالبم «بولوا 2

 ؛ شهروس تماوکح لس ٤ كدهنسهس ۹

 هدایلاف كرلتونسیو «قافتالاب هللا سورولوهو
 لب اقم اکو « هلدادرترا یرارب یرلف دلوا شا فا

 هيرا هنابلاف یثراف هرللادناوو رلنالآ «راوآ وس

 . یدبا شا

 رهاشم هرتلک:ا (
 ۱۷۹5 «بولوا و ۱ سلاو

 تحایس هدریبک طبع رح هنس یکیا ًارابتعا ندنخراٹ
 ؛شعاماودهننافشک ك (نوربا) رود وموق ‹كرەدىا

 هلا هعمتم رازج نانلوا هيم هلمسا یدنکو

 یسهمانتحایس . یدیا شلوب رارب یلیخرب اهد
 - ردشفلوا رشنو طبض

 طع رع ([۱5 ۱۲2۱۱:5) ی )هطا

 (E e و سا سیلاو
 ضع ۱۳۳۱۸ هدنتهج قرش لاعش كن ربازج

 تكچوک ۱۲ عقاو هدییغ لوط ۱۷۹۳ هللا یبونج
 هلا (۲ هووا ) یرلکوُس كا « بولوا هطآ
 یمهیطس ةحاسم كنسهلج رد ( 1و تو)

 هدنتعسو یلثم یا ناھ كران ولو هرتمولیک بس

 دیار, هلرهطآ ( قولاآ )و ( هنوئوت ) نالوا

“ 

<Y نا و 

 ۱ هد ۱۸۲ ۰ ردهدنرهدار یک ۵۰۰۰ یسیلاها

 ۱ ندنسهدهاعم تراجت یراکدنبا دقع هلبا هسنارف
 یرهطاو اهلاراشم تاود «قرهلآ هتشررس

 ۰ ردهدک ۶ دم ندرارب نانلو هدن-هاج تحت

 ۱ AE كرلترةيسيو ( ۷۸۱۵۵۸ ) ۱ اماو

 ةوم هد ۰۷۲ ۰بولوا ندنرا ] ٠

 واواب ) ندیا تموکح یامداو ؛ اقا

 | هلیاکداز نایتپس ندیا مازتلا ینونو هل موررپ .دنمسا
 لك 0 ندکدزواس مک هنس ۸ ؛«قرهشاغوا

  (غددا ) تنوق نالوا شمروک ی راکاببا قوچ
 وا لک هرت-انمرب « رهنلوا طاقسا ندنفرط

 ۱ نیدهام . ردشا تافو هداروا هرکس هنس ۲و
 هدننامزكنون زواج كلبا ب هبنایسا ندنفرط مالسا

 ] نراقم هت نحر « هدهسیا شلو عرقو
 ۰ یدشمامهلوا

 ةا یلئاونف « ارذعو ققماو » “|

 ۳۳۶ نابرهق كن سهرومدم ۱ یر

 ۰ یدبا یتشام تنارذع «بولوا موهوم صخش

 «بولیکح همظن كل ندنفارط ارهشقوجرب هباکح وب

 ۰ ردیکكنبراخرف یروهشم دلا
 هاشم دنه ( ناخ صالخادحم ) 1

 لصا نع «بواوا ندنسارهش ۱ یار

 رشم هلمالسا فر: هدمب «نکیآ ندیایوا *ر دره

 هنسهرص یساصا دریک ام بز كیروا و تارا

EEEکاک ۰ ردنا تافو هد ۱۱ ؛۳و  

 رصح هنونفو مولع هدعب «بودیا لغو هللا رعش
 1 : ردک: وا توش . یدشعا یعاسم

 تسا لد كرع دهاش لد ندوسآ شبتزا

 تسانقباوخ كر دیاسآ وچ شبنج زا ضبت
 عاج قرع لامت ثاتسدرک ۰۱

 لحاسكلوکرب ماو نالوا یمانمهو | 2
 وط 4۱۳ هلا اش ضرع ۷۲ هدنسیقرش

 در یاذحو ۸۰ ندنساذح ثالوکه دقرث

 ته قلابقر نالوا یعافترا كلەرتم ۰

 دو ی ۰۰۰ و ییهرا مسقنم ھەش بهاذم

 روک ذم .ردراو یسیلاها ۰ ۰ «هرزوا قلوا

 لول «بولوا هدنچما هعلق یمسق یهدنرزوا تله
 هدنحراخ كل هملق . ردهرتم ۰ کام ۰.۰



 ناو

 رار لر هلع نالوا طاح 2

 و : یاد ۳ وب كرھش ۱

 1 هنا اق «ینهقتع ار و

 معما هدنحراخو لخاد كټ هعلق «یسویقر ب

 رپ كوب « یسهلشقر, مساو «یساسیلک ۱۲ «ینبرش

 «یرلماج «یفاخ جافرب ۰ ییشراچ 4 «یود
 .ویسیم ناتستورپ اتم و هراینمرا «ېتکم هبذشو
 «یسهراجهایم لوب «یرابتکم ددعتمصوصخم هنبرارت

 ۍراموزوا « یرلهحناب روهشم هلیتسافن كنبرل هويه |

 «یرلغاب لزوکر اراب «نلاما بارش لوبقم ك
 ردق کیدل س هروک زوکو ی.اوه مالغاص و لدتعم

 یرغوط هرهووا یهدنفارطا هللا لوک نانازوا |

 رهشر کسا تی ناو . ردراو یسهرظنم لزوک

 ۱۹۰۰ ند( مالسلاهیلع ) یسیع دالیم ؛بولوا
 رم هاش هروهشم یسهکلم روت | لوا هنس
 هلتفاضا هنعسا یدنکو؛انن ندنفرط ( سیماریم ) _

 تناینایک هدمب . یدشفلوا هیمت ( درکعرمهاش )
 عیسو ندنف رط یر هدنهسآ ( ناو )هدنرود رخاوا

 قوجو ؛ شلآ ینسا كنو «قرهنلوا نیزتو
 5 یو شک هنطبض دارد کضا كوس نده

 رهشر قالراپ تپ تباو هدننامز هیسابع تفالخ
 یهرم قوج ندهیمالسا تیدمو < شمافلو

 زآ كب هنعسا هدنخراوت رلنامزوا یفیدلوا شمالوا
 . رونلوا لالدتسا هلبسغاوا فداصت

 كغاع-و تالو نالوایانمه یساضق ناو -
 هدنسرقرش لحاس ثاوک « بولوا یساضق رک ا

 قرش لاعش «هلا لوک ر وک ذم اب رغ «هلغلوا عقاد

 شاوک ندنتهج یب رغ بوئج « یریکراب ندنفرط
 هلمغ اس یراکح هدندننناح ی ونحقرش هل را

 یراهووا اتاذو « لهضرام یسیضارا ۰ رددو

 كسکو هدایز ندهرتم ۱۵۰۰ ندرح یاذح ید

 ی ونج قرش . ردعفتم هرزوا تیموم « هلفلوآ

 یرلک:ا كوب « بوئازوا غاط زسوص هدندودح

 لابج ضمب یک ( یغاطهلرو ) یهدنب رق دارهشو
 هدنتهح لامت . ردیا بعشت هدنجما تاسف ید

 یرارهن (لکتا) هدنفرط بونج و ( دیم ص )
 «هبا تس ینسیضارا تناضق رلباچ ماطر, رکیدو
 تابوبح : یتالوصح هعلشاب . رولیکود هنلوک ناو

 ناو ۷۳

 مو زوا « اونا كرلەوبم هات « هللا هعونتم

 ۱۹ «بولوا مقنم هب هبحأت ۱۷ اضق : ردهراسو

 یشک ۲۵۰ ۵۰۰ یسلاها ۰ ردیواح یه رق
 ییمرا 65 ۰ لام یص ۸۰ «بولوا

 ۰ رددوم ی ۵۰۰ و

 ايسآ كنها, كلام . ىتالو | ٠١

 ىلامش قرش ۰ بواوا نددتإيالو ۱ ب
 اب رغ ۰ مورضرا ًالامش « هلغلوا مقاو هدنتهج

 اب ونچ « رکب راید ندنفرط یب ونج برغ « سیلت
 هلدودح نارا ید اقرث « هل رلشالو لصوم

 ضرع ۳۹۳ ۲۰۲ هلا ۲۷۴ اب رقت . رددودحم
 مرآ قرش لوط ۰2۲۳۲۰۰ ها ۳۹۲۰ و یلاعت
 4۷ ۷۰۰ یبهیعطس حاسم « بولوا دت هدنرا
 . ردیشک 4۳۰ ۰۰۰ یسیلاها و هرتمولیک میرم
 ی ۰ ی ۲:۱ ۰۰۰ ندنسلاها

 یدز ی ۰ «یئارسا یه ۰۰۰ «نابتسرخ

 یسیلکم مت اس لسم «یاها .ردهناکنج ی ۰

 دار ی ۲۰۵۰۰ < درک ی ۲۱۰ ۰۰۰ ین

 ی ۷۹ ۹۹۸د كىران اتسرخ .ردسکرچ یه ۰۰و

 یناداک ی ۰۰۰و یروطس ی ٩۲ ۰۰۰ «یهرا
 كيلوتق ی ۷۰۸ زكا ندراینمرا . ردکیلوتق

 یراکعو ناوسفن تالو .ردناتسنور ی ۲۹۰و

 ۱۰۳و اضق۱۰ «بولوا مسقنم هغاجتس ییاهبراسا
 . ردیواح یی رق ۱۵۸۰ هلبا هبحات

 « بولوا عفن هرزوا تیموم یبیضارا
 هل نلوک ناو نلک مزال یلوا یر قملآ كلا
 .ردراو یعافتراهرتم ۱۱۵۰ ندرح یاذح ییطس

 تسکو لا «بولوا یلغاط ًالماک یمق قرشبونج

 كن رلغاط (ولج) نک یتعافترا هرتم ۰۰۰ یراهورذ

 یدودح ېب رغبونج .روینازوا هنفرط ره یرا هبعش
 ینقو لح كحون ةنيفس « بولوا عقاو هدنب رق
 یخد كنغاط ( یدوح ) نالوا روهشم هلغلوا
 لاعش كتالو .ردهدایز ندهرتم ۰۰۰ یعافترا

 ۰۳۹۵۰ كنغاط (نایس) نانلو هدندودح ین رغ

 كنغاط یروخ و ( غاطالا ) یهدنسهیلاعت دودح

 كنغاط ( قرو ) یهدنرطسو كتبالو ۰
 هرم ۰ هدكنغاط (خوچ ) و 4۰°

 عفت صو قالغ اط یسضارا لصاما . ردراو یعافترا

 رلغاط نالوا دتع هدنسهرآ قاخس ییا «بولوا

YA 



 ناو

 ناو سفن . رودبا سقت ««فوح ییا یالو
 یدو كنغاتس یراکع هلیمضعا ےف كفا
 مشق كنخاصس یراکع و « كنلوك ناو یساضق

 یرلاضف ناتسا و سکم كنغایتس ناو هل.مظعا
 یر ۰ ردلخاد هنسهضوح كنغامرا هلحد

 : قرهالشاب ندب وئح یرارهن كو كا كن هطوح

 « كب ردی- «یهامدنب «دیمص «باشوخ «لکاا
 یدرد كليا كرلن و هک. ردب رارهن ناشریاو هناروا
 | یرغوط هب ونج ندلاعثیحوا كوصو هب رغ زدقرش
 یعفاوم هضوحو . رارولکود هنلوک ناو «قر«ق آ

 اهدرهنرب رکید كوي یلیخ هيم ( كريم ) هدناخاد

 ( جافرآ ) قرهقآ یرفواع هب رفندق رش هکر دراو
 تكحوس عفاو هدنیلاعت قرش كنب رهش ناو هلیم ان

 اهد راپا یهدهضوح یڪکیا ۰ رولیکود هلوکرب

 ( ربک !باز ) و (العاباز ) یسیجنرب «بولوا هلو
 یمبات كويب كا كنلجد هک« ردررهشم رهن نلنبد

 «ككرهلک ندنسپ رجا زا رب كندودح نارا «پولوا

 هیلفضبوذج ندیقرش لاعث ادتبا ینغایتس یراکح
 قش یرغوط «قرش بونج ندی رق لاعش هدعبو
 یلیخ « قرهلآ رلیاچ قوچرب ندلوصو غاص «هلبا

 « هرزو| قلوا بصنم هلحد « هرکص نک ران

 هک ردیوص (ناتم ) یسیعنکیا ررک هنت الو لص وم
 «هلناعینهدن رق یسهبصق كرلوج هدنغاتس یراکح

 هدعب و «قش ینساضق یب ونج کیا كانغاوتس ناو
 غاصو «گر هدیا قل رف ییدودح كغ ےس کیا

 «نایرجیرغوط هرغ «قرهلآ راهرد شب ندلوصو
 .ردنالوخدهنت الو سیلتهرزوا كاکود ه هلج د هو

 تنلوکن اونالوا کوب لار لوک یهدهنامنع كلام

 یاتنمزکلای «بولوا هدنلخاد ت, الووب یمظعارمق
 . ردهدنلخاد یالو سال یس رغ

 ندلوکك وی وب نالوا قج هنلوا فرت هدنس هص وصخ
 هدیثل «بوالو لوک شل هدنت الو ناو هقشب

 هدیراتول کوس كلا كرلنو . ردهدنغاخس ناوسفن

 «بولوا كوب/یلیخ هکردیلوک جاغرآ نانلوارکذ
 ؛ لوک شیشک یدرد رکید . ردیلزوط ی وص
 « بولوا لوک یرغآ و لوک لاد ر < لوک قآ

 ۰ ردلناط یل وص دل رلت و

 چه هدننیب یا ندیا بیکرت یالووم

 هحاوهو ماقا . زدقو تماشمو داارتشا هیج رب

 “هدام هدرز
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 لصاح جرب و رصم « یراد هیعلشاب هدنغا س

 1 0 o هدماشم تفلاخح و یخد

 یرلذبنو قوغص هرزوا تیموص یساوه كنغاخس |
  اوه ارث ا .رافاب راق قوجو « ردنءزواو یلتدش

 دور یلرارح هاشاوک نیزودنوک «بولواق,چآ ا

 «  رواوا هدایز زاآ یرههک < هدهسردیا لیدعت |

  هیکرد ۲۰و ۱رفصلاتحت هرارانازبم نیلح ابصو

 . لحم قاعص كلا «بولوا نرس یرازاب . زنیا ردق
 هرارلانازیم هدسوتسغاوزوع هدن رهش ناو نالوا

 _كنغاس یراکح . راقرچردق ههجرد ۲۳ قجنآ
 قع آ ۰ هدهسرافا راق یلتیلک هدنرارب هكکو

 ۱ یرازاب قجنآ و لدتعم اهد یرلشیق كنب رلفرط
 رب « یساوه كنغا س ناو . ردقایعص یخد

 «مالغاص «هدلاح ینیدلوا انثتسم یرالح شمب نابکا
 هردهج رغآ یساوه هسلا تزغ حس یراکح

 1۷ ۲۰۰ ندیا لیکشت ییسهیعطس ةحاسم

 یسهرتهولیک ۰ ۳ ندهرتمولیک میم |
 ۱ قاشاط و ناغاط یس ۱6۳۰۰ « تعارز لباق

 ۱ « قانامروا یس ۰۳۹۰ « هبلاخ *یخارا قرءلوا

 هدیک) هرتموایک عب رص و لوک یم ۰

 ۴ ناو « بولوا تبنم هعقدلوا یغارب وط

 ۱ یراکح و هرآ و یادغب هدایز كا هدنفنایس

 ۰ ردقلةاتب

 كراهزبس راس و هلق «درخ ««بلوصاف ۰ رولوا
 كيرا « لاتفش « یلادرز « دومرآ «الا هلیعاونا
 راسو مداب«ران «ری جتا هدنرلتهج بونجو هنشیو ؛زارک

 ووچ هدف اس یکبارهیخدرلغاب .رولو!لعاحراهویم
 ۰ راقیچ موزوا وروقو «ریاسای بارش یلبخ «بولوا
 «پولوا لصاح یخد نونو ردق ولیک كاب زوبتلآ
 ] رولوا یخد نتک رادقمرب . ریشیتب هدیراکع نت
 زاو یدعن « نکیا قوچ تب هلبتقو یرانامروا
 لامصاهیعارز تالآ راسو نایص قجنآ هدنغاعس
 ۱ قادو شیدو جاق | هرق ردق كحهدنا تافک
 لنودواو «ردقالبچ یرلغاط لوس ناه «بونلو
 ایس یراکح ۰ رونلوا باج ندناریا یهتسارک

 لن راجافآ هشيم هاش «بونلوب راتامروا نالا |
 0ک ناو هلبرلاروص . ریشیتم یعاونا
 ځد رانو « بولوا قوچ هدیرلجافآ قاوق
 نانلوب یلتیلک كپ هلیتفو ۰ رياناللوق هبهتسارک
 ۱ رب هدنغاعحسیراکح زکلا یخد ندنرلج اغآ



 نا 0

 «بولوا لزوکت بو قوچ كب یراعرم ۰ ردشلاق
 لزوک یرلغاط نوت ,هینلت روت ندراراق هدرا

 «بولوا قوچ یمهیلها تاناویح . ریلیتروا هلرلتوا ۷
 یدرونیو رینیو غاب كرکو ینا كرک كنرلنویق "

 «هدهسیا كچوک یراریکی هلبراریذیص ۰ ردروپشم
 برضو یبرف لام كتالو .ردیلتنابط و يتوق
 . ردراو یغد یرابک كيتفت هدنرلتمچ ینونچا |

 ۰۰۰ یونس تادلو هیلها تاناویح «نويق ۰
 ES 0 ۱۰۰۰۰۰ «یع ۷ ۰:۰

 هک «رتسا ۰ واک ۰۰۰ هرکی
 هدرلغاط SE نشو ۳

 «ییآ : هحاشاب «بولوا قوح یسهیشحو تاناویح

 ناس «قشو «ناشواط «یابن «زوموط «تروق

 كچ وکس نجر, هلا نالترص هدنرلتهج بونجو
 .روناو هراس و ییدک نابب ایو نالپق

 ۳ 5 اا دویط راسو باک هلبراشوق
 هدفرط ره ۰ ردراو یسهفاتم سانحا كننراشوق "

 راسو رلبرقع هلرانالمب هدنتج بونج صوصم ای لعو _
 قوچ یرلیرآ .ردقوج راکنیس یرویسو تارشح _

 هدراناوق ك رکو هدرلغاط هدنااح ناس كرک«بولوا

 .ریدکو ط هدقوغص نیشیق یاما هک «راقیج لاب لی

 . راراناص هدنلاح شکوط هلوا « هرکص ندقد |

 هدنبرق كنبرهث ناو «بولوا قوچ ینداعم كنالو

 ینیدنلو یرلن دعهروک نیکز كی هدرلفرط راسو |
 ؛یالف «ریفاب « هللا نوشروق یدامو لیس «یک

 شو یجلآ «رشبت «لورتپ و یرلت دعم سقارو
 .ردهدتفل واجارخا یزآ فی «هدهسیا د وج وم راشاط

 یونس «بونلوب هطگرب هدنغارنس شپجرا زکلا
 روکذم هنب .راقبچ زوط ردق وابک ۳

 ههلق شابو لدروکوک هدش رق كرلوحو هداضق

 هدنسیداوباز يک ینیدنلوب رل هلا یلکیلچ هدنبرق _
 یروص ندعم قونص یینانو راقب قوچرب ید
 .ردراو

 ر ناد یزب ناو یسهیلحم عیانص ا .الو

 «یلاخ «ماک «ابع «قایش «هسونام هلزب قوماپ مو
 هفیطق و سقناج ندکیا لاش ندکبتش « دام« "

 یراکات ندشموکو ندنسمروا باروح هلع

 داوم « تالل وعم یقتلعتم هةل وقف راس هلراش

 ندقاروط یک كلموچ قانج و قسد «هیجارس " 4

Aکم  

 ناو ۰:۷۰

 ندلوک هلیل امعا بارشو یغای تتکو ندنلاما یناوآ
 یزکسیجنرب كعیانص .ردنرابع ندنجارخا قیلاب

 هییاشاب هروکذ م تاجوسنم « بولوا یرهش ناو
 نوتب ثكتالو . ریلساپ هدرلءاخ ندنفرط رلنداق

 یناف ۰ ۰" ابرقت یونسیمهیعانص تالومعم

 «جارخا یل ناه تیوب «بولوا غلاب هنتهف یساریل
 .اوبح هقشب ندرلن و .رونلوا فرص هدنلحم ینا او

 نتک «یغای رزب «یرد «كیتفت «یغایی «غای «تان
 موزوا وروق «یجما زوچ « یزام ؛نونون «یمخت
 موم | ی ع «بولوا یلاحارخا یلیخ قمتم هبهراسو

 ی ۰ ردهدنرهدار ایل ۱۱۵۰۰۰ یلاجارخا
 ندنسمافل و رواو هدلوکو یرالو هارآ هدهرف

 -ارخا قاعتم ههريخذ «بولوا نوغروط كي یتراجت
 ینالاخدا رار, هلک كننال و_صح . ردقو یناج

 تادراو ع ردەدابز ردق اريل ۰. + ندناحارخا

 اريل 1۸ ۰۰۰ هلحم فراصمو ۱۲۸۰۰۰ تالو
 ۰ ردهدنراهدار

 :ردینآ هجورب ینایسقت كنتیالو ناو
 ارق دادقم یجاو رادقم اضق قاس

 ۱9 ۱۷ ناو

 ۷۹ ° ناکچراق
 ۱2۷ 1 قاتش

 0۹ ٥ شا وک ۰
 ٤> ۵ زا وداع ناو

 ۷۱۳۳ 1 شیحرا

 ۱۳ یدیکر اب
 ۸۳ ۳ رسکم
 ۱1٥ ۱ یداکح

 ۱۹: ۸ قابلا
 ۱۸ 1 داوک

 ۱۳۹ ٤ نانیدمش یراکح
 ۸۳ 0 یدو
 ۳ ۲ ها ۃروہعم

 ۳۱ ° باہشلا تيب

 ۱9۸۰ ۱۰۳ ًامج

 یتالو ناو نایبلا ا .یغاڪس زاو

 ییعب ید لغاعس کا ندیا بکر ل

 ندنمقیبرغ لامش كتبالو «بولوا یغاس زکر
 «هلیغاعس یراکع اب ونج « هدلاح یغیدلوا ترابع

 «مورضرا الاعث؛ هلي دو دح ناریاو هلقاتس وب هنب فرش
 ةحاسم .رددودحم هلرلتالو سیل یخد ا رض

 ترابع ندهرتمولیک عب ۱ S ۰ ینهیطس

 لوک یمبر رب «تعارز لباق ینصن تو « بولوا
 ءیضارا یروصقو نامروا یخ رب كنعبر رکیدو



 ناو

 لدیشک ۱۳۰۰۰۰ ینبلاعا ۰ ردنرابف ندهلاخ
 كرتو درک ی ۱۱۰۰۰ كرلن و «بولوا ترابه
 ینمرا ی ٦٦ ۰۰۰«ملسم بک ندسکرچ یئزج و
 ی ۱۰۰۰«نایتسرخ بکر ندینادک یردق كس و
 .ردهاکذچ ی ۰۰۰ و یدیزب ی ۱:۰۰ «یدوه

 رهو هدهفآ دام یسهاس لاوحا و ینایسقت
 هنبرارک؛ندنفیدلوا روکذ م یخد هدنمسا كناضق
 .ردقو تحاح

 ىلوكك ويب كا تنهين كلام .یلوک | ۰۱
 كيە امع كلام یهدایسآ «بولوا لاو

 ۔ هرآ یراتبالو سیلتب هللا ناو و هدنتهج یلاعشقرش

 كرهث نانلوب هدنسیفرش لحاس و « عقاو هدنس
 میرم ٩۳۰۰ یسهییطس ةحاسم . ردامس هلیمسا

 ۸۰ ابو ۰ یسهراد طرح «بولوا هرتمولیک

 ندرح یاذح كنعطس . لس هنلوا رود هدتع
 لحاوس قانرد «.بولوا هرتم ۰ یافترا

 ۳۸۳ ۲۷ .ردهدایز ندهرتم ۱۰۰, ید ته

 قرش ۱۳۱۰۳ هللا 4۰" و یلامش ضرع ۳۹۴ هلبا
 هكسکو كي ندفرط ره ۰ رولوا دتع هدنرهرآ

 «هلک ود رانا قوجرب هنجما «بولوا طاحهلرلغاط

 هک دنک « ندنفیدلوا زآ ندرلوص یفیدلآ یار

 هدنتل آ وص برف هلحاوسو «هدکا عسو «بولسکو

 هدنجما كل وک وب اردو دکآ راوک لار راآ شم

 نالوا یراکویب كا «بونلوم هریزج كچوک ترد
 ( راتخآ) نانلو ی.هراد طح هرتمولک ٤ و

 گنبرسوفیفوتق كوي رب كرابنمرا هدنسهربزج
 . ردراو رتسانم رب مسجو یکسا نانلو یرقم

 9 ( دوس ود تارو ) «بولوا یجآ ی وص
 ۰ یونس صبا كىلموب ؛هلفلوا یواح
 ۳ مسر شور ۸۰ ۰ ید ندنسیهام دیصو

 ۳ ردق ۸۷ رلشیا هدنجما ك

 .ردشمامهنلوا قفوم هکادلشیا رواو زونه
 ندنماوقا والسا کسا (5»۷)

 ۔اوس قیطلاب «بولوا موق كوب رب | دن
 هدنرلا فلتخم كنهبنامرج كدەنلابج بلآ ندنلح
 ؛رلیدیا نک اس هدهنارمولو هیسورب صوصخ |یلعو

 كل ام برخ < كرهدیا رافلبا هحراخ هلتاعفد و

 ۱ . یدرلشعا

 .هعدقماوفا نامرج( ۷۲۵۵2۱6۵ ) ۰

 وا 2و رک امنلو یدحوندنس ۱ لادناو

 ناو 2

 رلتبسانم یخد هژر (دناو) ندنماوفا والسا « بول

 ادا رللادناو .رویلیشالک ۲ ندنرلمسا ینیدلوا شغل و

 (ردوا ) هللا ( هلوتسیو) هدنلحاس یزبکد قیطلاب
 ردوا ) هدمب «نکیا نک اس هدنسهرآ یرلارجم

 الرق یمنکیاو هنیرلهرآ یرافامریا ( هبلا) هل
 ۷ (هیجاد)هدنرف یجدرد تیاهنو هونج اهد هدیدالبم
 ۱ هنیرافرط راوشمط ییدعش ینمی هدنتهج برف تا
 اا وس)و رل ( نال آ ) هداروا . یدرلشقا لاقتنا
 ۱ «هلزواجحتنسارح نیر هدنخرات ؛۰-۰درهشل ر هلرا

 ارجا هداروا تقو قوچرو «لوخد ههسنارف
  «هلزواجتههبناپسا هد 4۰۹ «هرکص ندکد تاتابب رخت
 ۱ « هرکص ندق دلوا لوغنشم هلکل رک ام تدمر

 _«لطبض ینسیب ونج مق نانید ( هقبت ) كنهيناپسا
 هنيرامسا هک ؛یدرلشغا لیکشت تموکحرب هداروا

 8 هبسولادنآ ) «بونلوا هيم ( هیسولادناو ) هلتبسن

 .ردذوخ ام ندنوب یخد( سلدنا) نالوا یبرعم كونو

 ۱ ندنفرط راوآوس هلرلتونیسیو هدنخرات ۸

 ۰ «هلغلوا روبجم هکرت یبهناپسا «قرهلر دشیقیص
 برخوامفیو هکلاع طبض هداروا«بوک هیاقرفآ
 ۰ طبض ید ینرهش جاتراق هد ۳٩ «قرهلسوق

 ۱ «هیدراس«هیلعس نداروا .یدرلشغ اذاخنا تخیابو
 ۰ ۰ یدرلشقا طبض یغد ینریازج راثلبو هتیسروف
 یراق لوط هكسوناتنلاو ی ها هد ۵

 یراق «(میسقام نورت) ندنفرط ( هیسقودوا )
 "اف نوک ۱ 4 «بوریک هامور «هلنغل وا توعدهدادما

 یانوو « ربا «هیجالاد « هی رتسیا « هرکص ندکدتبا

 . یرلما هلناسرخنوو ؛شعا بررخنو تراف یخد
 ۰ ردشک هنمکح لشم هدکآرک امو كایشحو
 رادرس نبروطاریعا قرشهدنخترات ۵۳ 4 تیاهن

E eار هباپارع  
 : ردت آ هجورپ یرارادمکح
 ٤۸4 دنومادنوغ 3 لیسیجدوغ
 441  دنویسارت ٦° قیردنوغ

 ort قیردیه ۷ قیرسنح

 ۱۳6 یا ۳ ریلی | ۷ قیرتوه



STE 

 ( رآول ) قرهلوا هدنسد یف لامش هرتمولیک ۳

 راهطآ ییدشبا رب كيو و هنوز

 ینا تک < یدیدادعا ِ لخاد « یسلاما

 . ردراو یراهقر,اف تاجوسنم قوماپو
 - هس ی تالاا كلی هسنارف 0 ۰

 A ۳ ا ۱ هداو
 یزفروک هینوقساف . ردامسمهلیسا درهنرب كچوک
 عم هنم هلبا هرآ و یفاشآ "هل ارش «بولوا هدنلحاس

 تراش یا یخ کیا ارش ۱

 .رددودحم هلب زنروک هینوقسافیخد ًابیف«هلبرلتلایا
 ییلاهاو هرتمولیک بم 1۷۰ ۰۷ یس هرس 2 هحاسم

 ییضارا هدنته> قرش . ردیشک ۳ ۵۰

 ؛بولوا قلفاش و قم آ هد رق زک دو لهر

 هدنفرطقل آ و قوغص هدنرارپ عفنص یدیماوه"
 هع وئتم تاب وبح : ینالوصح ۰ ر ددل همتیضو للت وط وا

 ۔ابع ندنعاونا كرا هزبسو هویمو رونک «تتک هلی

 ۰ ردیدام ییارث « هدهسیا راو یرلغفاب . ردنو

 هلب راک ۰ ردقوچ یراراچ یمنصو یرانامروآ
 یس هیلها تاناویح يک نوبق «دیفیص «بکسم «رتسا
 یرلیا كب یمیانص .ردزسررذ یراسنجو قوچ

 یسهیلدراس صوصایلعو یمیهام دیص . ردلکد
 هباضق ۳ تلایا . ردکلشیا تپ یتراج . ردهدایژ

 .ردب واح ییهراد ۲۹۹و هیحا ۰

 . ردیس هیصق ( هورروس شورال) یزکم
Van Diemen ( 5 )هلر کد ماو 

 ) E ( ناما نعد ناو

 هر زحر كور 0 تاب هلارتسوآ هدهبنایقوا

 هرتمولیک ۰ اس رقت ندنرڪ٣٣ هرونقو «بولوا

 90 ورا دمارآ هلب زاف و« ( ساب ) نالوا یک

 :۰۳۳۳ «بولوا هدنلکش ثلثمر هحوتم هونج
 هلا ۱۲۳۱۹ و یونج ضرع 4۳۹۳۹۲ لا
 - رولوا دستم هدنرهزا قرش لوط ۷

 یسیلاهاوهرتمولیک عبس ٤ ۸٩ ٦۷ ی هیحطس ةحاسه
toقاغاطو لهضرام یبیضارا . رد شک ۷  

 یرلفن مكا «بویلوا یلابج كسكوب تپ «هدهسیا

 ك(دنومولن )و ٠١٤٩١ ك( نتنوم لدار نالوا

 قوجیس هراح هایم . ردراو یعافترا هرتم ۱:۲۸

 ك( تتورد ) نالوا یر نوزوا كلا بولوآ
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 «هرآ ولا

 «بولوا مقنم

VV ناو 

 هرکصندنو . ردهدنفلن وزواهرتمولبک ۲۰۸ یسارجم

 كرلنوب «بولوا (روترآ )و ( رامات) یراکوبب كا
 یرالوک .رد اص هنافسریسه د هفاسم كور یسیجنرب

 تضف ) نالوا یرلکوس كا «بولوا قوچ یخد
 یلحاوس .رویشلو هدنعافترا هرتم ۱۱۰۵ ( هقال

 یرلیوت ونایل لزوک «بولوا یلیتنقیچ یییتنریک ی یخ
 «(یاودترو) یکه دب ضلحاس: یراهماشاب .ردراو
 «رلهنوط رف » یهدیونجو ( لروسترو ) یهدلاعش
 مالغاص تو لدتعم یساوه . ردیرلن اي « دیما » و

 نیشیفو ۱٩ ینراوح ةجرد یطسو نزاب «بولوا
 یلواهنس ۱۳ ندنو . ردقوجیراروماب . رد ۸

 هرتمولیک رم هدروک ذم جرات هروک هقبتسناتسا

 كنەموم یخارا یهود کب ۲ 0 ق مآ هنشاب

 ینالوصع هعاشاب «بولوا عور زم ینجم کیا هدزوب
 یرلامرس . ردترابع ندنماونا دا راهویم هللا راخذ

 هدروک ذم زیرا « بولوا لزوک كيو قوچ كب
Eرا دا  

 اند هحامروا . رول هللا یالف یرلن دعم

 یرلغاط . بولوا یر لزوک كاو نکنز كا

 ینلکش راهعناب ا هلا نوکان وک تاناسو راعتا

 جرات «بولوا هدیفرت هک دېک یییانص . رودیا زاربا

 اذهمم ٠ یداراو یسهقراذ ۲۳۳۰ هدروک ذم

 ۔ہدار قنارف نویلم ۲۳ ینامارخاو ٤٤ یالاخدا
 ییخ یسیلاها یرب ندتقووا قجن ۲ .یدیا هدنرا

 تکلع « بودیا قر” یمیانصو تعارزو «دیازت

 بجوم یتسلوا راذک هیزج هنرهقرباف هرتلکاا
 ه«یدعش «هلنلرا شانلروق ید ندندنداپ نیاوف

 شا صقانت یلالاخداو دیازت یلیخ یفاجارخا ردق
 كل هرتمولیک 4۸۸ هدر وک ذم خیرات . ردکر ا

 هد کل هرتمولک ۲۲۲و هدکملشیا یطرطخ لوریمد

 هلا هطساو واو هنروبلم . یدنا اشنا تسدرد

 ۰ ردطوونرم هلسیلبح فارفلت رب رضا اتحن هفرطره
 نالوا یدل اما ۲۳/۶ ۶ رو یراهرومعم كوب كلا

 نانلو یسوش ۰ هللا ( ترابوه )
 زبلکنا هعلشاب یسیلاها یکیدعش ۰ رد (نوتسجنول )
 كنس هیلصا *یلاها «بولوا ندندالوا ینیرجاهم

 لوا هنس جاقرب یراق هجوقر, نالوا یدرف كوص
 هرزحو . ردشمرو سفن داوص هدهردنول

 فشکن دنفرط نامسات ندننو رحم كنملف هد ۷۲



 ناو

 نانلو یسلاو یاکاءتسم كنملف « قرهنلوا
 .ردشفل وا هست هل.مسا كنذشاک هدعبو ك (نعدناو)

 ادب هن رامعاو ناکسا ؛بوک هرازما هد ۱۸۰ 6

 تسب رس كلام «هراتخم *ءرادا هد۱۸ ۰ ٤و ؛ شفلوا

 هتلایا نم هفلتنوق ۱۸ «بورک هتنروص عرب

  rردشفل وا 3

E هنایام هلب | ناس a 2 

 ی وب تو
 هدنرانآ برص نو.ءفارغح یغیدل وا ناطر هدندودح

7 
 هرتاکذا ( Vancouver ( ۱ ا

 «بولوا ندننویرحم ریهاشم | 229 9
 نادويق هد ۱۷۹۸و ؛شمځوط هدنخځرات ۰

 (اهرود یعچواو یعکیا ؛بوریگ هنتیعم كقوق

 هد ۱۷۹۰و و هد نتقافر هدنرلتحایس

 طعرح هللا یسالطا طبحمرحم هدنلامش كناقرمآ
 ا هنسیرحم یرحت قیرطر هدنسهرا یک

 رار هلبا ( هرداق ) یهمایسا هد ۱۷۹۲ «بولوا

 ؛شعا تح ايس هته>و اروا زکااب هد ۱۲۹۳و

 كل امش یاش مآ «هدهسیاش دمام لو یو یغیدارآ و

 « بودیا قیقشو ف شك هجا ین هیس رض لحاوس

 .ردشلو ید یهر زج نالوا هيم هلسا یدنک

 هد ۱۷۹۸ « بودا تدوع هی هرتلکاا هد ٥
 هب هج زسنارفو « رشل یس همانتحابس . ردشعا تافو

 . ردشفلوا هجرت یخد
La ) ۲ 

 ا ا ا
 كن هعطق ( نوبنیمود ) عات ه هرتاکنا هدنسیشراق

 یابتنمكنونو مبات هنتموکح « ی.هیبمولوف زیاکثا ھ

 نوزواو كوس مقاو هدنسیشراق یسونح برع

 كچ وکو لیقیش هالوط «راط ندهزق «بولوا هرب زج رب

 هرکی دما و ) هتولراش هعلارق ) نالوا ولع هلرلهطآ
 tA Yo اسب ردشلرآ ها زافو ( هیجروج )

 dl ۰ A لاش ضرع ۰ a هلا

 « بولوا دتع هدنهرآ یرف لورط ۰۰

 كلام هلبا نوبنیمود یجوا یکهدنتهح قرش بونج
 « هاکمریک هنجما كرفروک كور یهدنسهرآ هعمتجم

 هدنروص قج هقارب رازاخو راط هدف رط رهیزفروکو

 کز هدنرب نتینک هاو 4۰۰ ییوب رو وغ
 «بولوا قلغاط یسیضارا . ردهرتمولک ۵

 ناو ۷۸

 ۲۵۰ كنغاط ( هروتف و )نالوا متاو هدنراطسو

 یلیتریک كب یلحاوس ۰ ردراو یافنرا هرتم
 ,یرلصلخو یلقیشالوط یرلیوف «بولوا یلبتنقچ
 اذهمم « بولوا قولوص تب یساوه . ردقوچ
 -ردیر, روم كا كنسهیبمولوق زملک:ا یفیدلوا مبات

 ههروتفو) عفاو هدنسهیونج نهج یزکم
 یرنامروا . ر دیسقنم ن [وعس با «بولوا یبهبصق

 3۳ ۵ ینلاما : زدقوج قدامعو
 . ردهدن لهدار

 تەج اص ۳ | لوتزاو تمحارص هنسه 1

(Vannes)مدنتهج ب رض تل هسن اف . 

as۳  
 هلبصام بو و هدنرزوا داره نالوا یانمهقر لوا

 كنتلایا ( ناهیروم ) هدنبرق یزفروک ناهبروم
 SE ۱ ۵۹5 «بولوا هبصقرب یزکم

 5م یخاد «ینایل

 نت لزوک «یرلتهج تعارزو فراعم «قرت
 نوح صوصخ هنلامعا ناقص یرلهاکح رفت

 یلراجت كل شیاو یراهقرباف هتناد «یرلهاکتسدو
 - ردراو

 دارم ناطلس TA یاو
 ندنساط ریهاشه یرود ٹلا ناخ

 al « یک ینیدلوا یحاص یلوط دب هدهةف «بولوا

 سرادمرود . یدبا راو یهر یخد ندناسداو

 دقدنلوب هدرلتبولومو هدرلاضق شمبو ندکدننا
 یسالنم هرونمهنیدم « هدنخگرات ۱۰۰ کم

 ردها لاحرا هدهکرابم ةعشوا « نکیا
 حاع هدتفل . یدیا فراعتم هلک + د ( لوت ناو )

 | یدنک «بودیا هجرت هبهکرت ییرهوج

 ۳ « تدام ءاییک و هانیلارغ ۰ ردشلو ترهش

 رلهیشاح ۰« ررد » و « ررغ » «هجرت یخد
 2 ردشع | فیل یخد لئاسر شم هدهتفو رب رج

 عبط لرا كا هدنلوبف كتعایط یس هجرت حاح

 شم a هدعب « بولوا ندرل اتک نانلوا

 وش «بولوا یخد ی.« رعش تعیبط . ردشفل وا

 ۰ :ردندنراعشا ءلج هءطق

 یدیس «سلوا كموق رب برع نییآ ردوب
 هیلوا دازآ هدنب هرزوا یربق مک دولوا زآ

 كس نینوک دیس و نيلسم هاش هکنس
 هلرا دازآ نرو زوی هک م ق هلل شاح

 (یتکمهمامهسدنه «یسیدادعا بت



 یا و

 «بواشاب هدیرود عبار ناخد ناطلس س

 ات ةجاوخو یتاطلس ماماو شلو تريش هنطع)

 ( یدنفادمت یاو ) رب رکید نالواشفل و یخدناکد

 هد ت

 ( یالادحا ن دم ج رفلا وبا ) ۳

 هدقشهد «بولوا ندارعش هاشم

 یییع هنر تكننامأقم 0 ئر 8 |

 . ردشعا تافو هدن رخ را ۰

 ذاحا هلع 1

 : ردندنسهقلار راعشا *هلج تیب وش نانلوا

 تقسو سجرت نم اول ترطما و
 درملاب باشعلا ىلع تضع و ادرو

 نر (۲۵۵۱,۱۷۵۵۱) لاودوخاب ۱ لاهاو

 كرللوق ینیدلوا مم م كنغامرا

 رو و كزلف «بولوا یی ونجلا

 « هلنای رج یرغوط هب رف « قره رآ ندفامرا |

 «رورلادعب ندنکوا یر هبصق (لد 7) هدمب و (غی )]

 ؛ردبا طالتخا هليسهط ساو لودح هصۆر هللا هزوم

 « لکشتلادعب هر زجرب كجو EA ییکتاو#

 روا كنیر «دكرهشلرب هیغامرا (هزوم ) روکذم

 ككنملف ۰ طالتخالادمب هلرالودج قرچرب هل رلوق
 تفرک هشرپ رب و نالوا هدنسهرآ رهن هلا جلخ

 رولکود هنب رااودج شینک نانلو
 ریس «بولوا هرتمولیک ۸۰ یدارجم ردق هب نشل رب
 . ردلام هتاف

Vahouهدربک طح  
 -ازج یاواه a ۳ | وهاو

 ( یاواق ) هلا ( یاةولوم ) « بولوا یرب ندنر
 « هدهسیا كچوک . ردعقاو هدنسهرآ یرلهرب زج

 یزکرس «بولوا یسیلتیمها كا تبهروک ذم ریازج

 ۲۱۳و هدر زج وب یسهبعق ( ولولونوه ) نالوا
 لوط ۱۱۰۳۱۳ ۲۷۲ هلبایلاش ضرخ ۵

 یر هیس هحاسم كەر زج . ردیقاو هد رق

Aلاها ۲۸ ۰۹۸ «بولوا هرتهوایک عبر  
 و هبا

 هدنتلابا هتشب كلی اتس ر ا۶( ۲ 3

 هدنلامعش ۱ e ۱ نجما د

 «بولوا هبصق رب هدنراسپ لحاس تنهوط قرلوا

 هليا هزوم ع

1 

 یا و ۰:۷۹

 شضاصو ییدادعا کم «یسلاھا ۱۴۰

 ۰ ردراو یتکع صوصخم هرازلیدو
 كيسو ر (WVeisenfoIs) ۱ ۳ او

 كغر وسو هدنتلاباهسف اص

 یره ( هلاس) قرهلوا هدنونج هرتهوایک ۷

 ۱۷ ۰۰۰ «بولوا هبصق رب یزکم اضق هدنرزوا
 صوصخ هرازسلبد و رغاص «ینیماعلاراد «یسیلاها
 ی رهق راف هعصاب و هفیطعق هلا هاو كياو یتکم

 ۰ ردراو

 طرح رح فای ور ( ۵1۵۸۱0۱ )
 با ی چا

 نالوا یانمه ندل-اسو هدنسادرزآ هرف هلا نامز

 یکاو۱۰۰ ییو :بولوا هطآ رب را هلزافول رب

 ندننرنک كنب راراقو تدور «هدهسلاهرتمولک ۰

 .ردنوکسم هلیسهیلماف ( دیوماس ) جاقرب زکلای

 .هیاع دا هو ۲ ۰
 ا ET )لاو

 «كر هلک هی وبن بانح دزن «هدلاح یغنیدلوا ندکولم

 ندیوم باح و ؛ شلوا فرغم هلمالسا فرش

 ات دن ءتول وا رهظد هتافتلاو مارک ا هداعلاقوف

 نکاس هدهفوک هدمب .. یدیشلرو رب رب تم

 هدیوضتم بانج تیعم هدنسهرام نیفص «بولوا
 ك ( هنع هلایضر) نسح ماما بانج . یدیشنلو
 «بودیک هاب تب هواعم هک ندنلاحرا

 قوچ هدنقحو «شلدرونوا هنناب هدنرزوا درب رب

 . یدشفل وا مار کا

 هبولوا ندارمش هاشم 1 ا لا
 نومأم و دیشرلا نورا | جازا لاو

 یهدنق- یماسیم هفوش.مهعلشاب .ردشماشاب هدننامز

 ۰ ردراو یراعشا ناوبد بک ندرلازع
 (راعا هسقاص) هداسالآ (۱۵1۳۵۲)

 ر ر -

 هبصق 2 ی زارع كنغا هت ودلوس ۱ راعاو

 ندنیلر و هدنرانک یر ( نما )

 .ردعناو هدنرزوا یلعخ لو ریمد ندیک هروفقنارف

 نالوایس هعغاب عساوو لزوک «یسلاهشا ۰

 «یسو ران «یداسیلک منصم « یلارسص وصخم + هفود

 « بولوا

 «یسهزوم«یتکممدر " هی او اد: ییدادها کم

 ۶ قع تاري ی: F> ایفا رغح «یسهناضتک كوس

 هربخ ذو یر هر اف زا « یر اخف اع هل را هعیطم د دعتم



 و ج و

 نوجا لاهفود كوب ] ۰ ردراو ی راحت یاب هما
 [ ۰ هلبروس تمجارص هنسهدام « راعارهسقاص »

 هملاقساب اب اد هژرکب د مانو

 ۳230 ,Davis 1 رب | وهیاو
 هدنمست هبسايل و داربیکطبحم رح ( ۱۱: ۵ ۵5

 هدییرف لوط ۱۱۲ هلبا یب ونج ضرع ۷۶
 هرتمولیک۲ ۵ یسهرئاد طبع «بولوا هطآ رب درفنم

 اضعالاسانتم رنو .ردیشک ۲۰۰۰ ییلاهاو

 .ردرمدآ یاد و

 رضح هلبانارجنو هدنتهج قرش كنع | ۱
 او هدنراهرا هرهمو روت و توم ) راو

 نوکسم هلرانالپق میسجو رلسانسن «بولوا ریرپ
 نکیاررب روم ندنناط وا دام موق هلبتفوو « یی دلوا

 .ردروطسم هدهب رعبتک یعیدلواراچ ود هب یهلارهق
 ینیدلوا ترابع ندنمآ یی رغ بونج كنانهد

 .ردلوقنم تافارخ قوچ كي هدنقح . روبلبشالک آ

 ۔هطخ ( هنوغ ( هدح وسا ( Vetter ) ست

 كنلوک ( رو) و هدنسیلاعش مست كنس 7
 «غنییوکنیل قرهلوا هدنسیقرش بونج هرتموایک ۵
 هدنعهرآ یرلتلابا ور رواو « غنی وک و ؛غ راراقسا
 هردهرتموانک ۳۰ یکاو ۱۱۰ یو «بولوا لوکرب

 .هطساو یرپ ( هلاتوم ) نالوا یفانآ یهایم ءلضف

 هلیلوک ( راو ) . رولیکود هنیزیکد قیطلاب هلیس
 .ردیا طالتخا هلیسهطساو یلودح (انوکر) یخد

 (ءاشولاتارفلانیسومنب = دیزوبا)
 یخدو «بولوا ندنیخروم رهاشم

 یدادنرا رام هدیقدص بانج تفالخ یک یدقاو

 ؛شمزاپ الصفم ینلاوحا كل هدر لها ندبا باک را

 رب كويب « بولوا هيف دقعمو لوبقم تپ یباتکویو
 «بولواندنرهش (اسف) كسراف .ردشء ازت ترهش

 هلینراجت باونا لومعم ندمشب ربا نانید ( یثو)
 . ردشلو ترهش هلسقل ءاشو «ندنیرلوا لوغشم

 «هرصه نداروا و هب ه رصب ندننطو هلبش رطتراجت

 ۲۳۷و «تدوع هرصم هن < كر هدک هسلدنا هدعب

 هيو

 ۰ ردشغا تافو هداروا هدنخرات

 كننشک کا ندنسارعش لنامع

 (= دحم) یسیجنرب «بولوایهلغ | ک2 2۳9
 هد رش نرق یجتوا .ردیل هدنراد یهدنامهرف راد

 «نکیآ كلاس هسیردن قیرط ادتبا «بودبا رومظ

 ۱ خو 43۸۰

 « راب لایخ » .یدشعا تعم هماش هلتماحز هدمب

 . «ردندنواتیب وش هک« ردراو ی.هموظنمرب هلیناونع
 نامزو نيمز قلاخ لوا هن

 ناشد رشح یناهج غاب یدلق

 یل هینتساهدلوبناتسا (-- ینطصم) ییخکیا --
 ۔ایرت نویفآ .یدیا موادم هنملق یرهکی ؛بول وا
 ۱ «نکیآهدنشاب۱۸ هد ۱۱۲۰ «بولوا التبم هنکایک
 ۲ 5 نکا تی وش . ردشعا تافو ندنوهاط

 لحا یناسلا رلیا نالا هدنتسد ېک ین

 لجا یناسنا رایا نایرع هدایند ۀیکت
 تكنکو لم نارادب

 ا AES ۱ اوچو
 . نالوا تلود سسوم و یلغوا كهللا لضف هجاوخ
  هدنخرا ۷۳۸ ۰ ردب ردارب كقازرادبع هجاوخ
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 رو انط «بودیا طض کام «هللا لتف ینر دار

 كلام عیسون «هلکک لاف هدکیح ییدشا هلناخ

 | نیسح نیدلازعم ندنکولم ترکهدهب «هدهسیاشعا
 ۱ رادقسر هد ۷4۰ . یدبا شلوا بولغم ندنف رط
  ندهراوت «هدهسیا شا طبض یهوک زورفو

  هتسیصو كن رکسع رادقسر هدنندوامم یانا

  فالا دیار هلیظعا مق كنیرکسع ؛بوشود
 یآ ۶ هلا هتس ٩ قموکح تدم . یدشفلوا
 ۱ ۰ ردشلوا

 ا دم ج ( نیدللاج )
 . تاذرب ندابداو الع یسالعا دج

 f . هجورپ یراهعلشاب « ردراو ینانبلأت قوچرب «بولوا
 ۳ نا ۰« همانجارعم » : ردآ

 ناوود « حرش هنصوصف كنیاراف « حرث یسراف
 ۳ . راعشا ناود یراح قیب ۲۰۰۰ ۰ تأشنم

 لدنسارعش نارا ( -انالوم)۱ ۾
 تافو هد۲٩٩ .ردیلدزب ی

 نربشو ورسخ » و « روظنمو رظان » .

 راآ شب رکید و یسهموظنم یا هلب ران اونع

 ۰ ردراو

 هوا ك ( لتخ ) ندک ارتا دالب ۱ 1
 2 هدن رق (تسب ) و هدنس باخو

 ثبظدمم نوتاآو شموک ها هام «بولوا
 دنرا آ برع نویفارفح یغیدلوا روهشم هنر

 قاوهدنتهج قرش كباشخدیو هدریماپ .ردروطسم

 | تدحو

 ردشعا



 ادو

 دیقم هلیمسا ( ناخو ) هدراهطیرخ یکیدمش «بولو
 . ردک رک هسلوا نبع كی هطخ نالوا

 ییملاعث كریماپ هدیطسو ئانا

 ندنرلعبات غاص كيوعج هدنتهج ۱ نت

 زومنالوا يعافترا ردق هرتم ۰ ۰ هکر درهنر

 ( عرات ) نافآ یرضوط «قرش نا رت ندنفاط

 «هلامبل هدهفاسم كلهرتمولیک جوا یکیآ ندنمبانم

 تاب (وس لر ) هدمب «قرهقآ یرطوط هرق
 ۰۰ اب رقت یمارج لآ یرلسا (بآ ع ]
 0 قرطرب چه «بولوا هدنفلن وزوا هرتم کا

 یبوص درب «بولوا تبنمكپ ییداو .ردلکد اص
 توناب سس هردروهشم هلبزون نوتل آ یفیدلوایواح

 هدنسهیحان نالتخعقاو هدنسیحاو غاب هلمساوب یوج "
 هدنرانک كروک دمرېن . رودباناس یفیدلواهدلب رب
 . ردک رک هملوا شفلو

 هنسهدام « هعادو ن باک » ] ۱ ۱
 د
 [۰ هلیرویب تعجارص یادو

 دریک یار هدف یاشر 11
 شا هدنتهح لونج برع ۱ نادو

 ( رارضا ) و هدس رغ لوط ۱۳۰۳۲۰۰ هبا امت
 17 عقاو هدنلخاد یداو ر تبنم هدنق رش كل ابح

 9 «بولواهبصق

 کیا ندیرع هلرلسا نویمرضحو نویمهسو
 هدنسهزآ هلق ییاوو ؛ یی دلوا قوکشم هلا هلىىق

 رودبا نا قنیدلوا ككا تا
 رش ج هدي وس 2 ا هدطسو ناد

 تراما رب و هطخ رب كوي در | یادو

 ماین مای ا « هلروفراد فرش د «پولوا هیمالسا

 ال امش هلیتکام مافو هلبلوک داج "اب رغ هتک

 ۸۳ ۰ رددودحم هلراراید سبيت ابو روکروب یخد "
 هلا ۱۳۲ ۲۰۳و یلامٹ ضرع ۱۸۳۲۰۲ هبا ۲

 - رولوا دت هدنر مرآ قرش لوط 8
 .هیطس ةحاسم «ندنفندلوا نیعم هلبم ام یدودح

 4 4۵ ۰۰۰ «مدهسیا لکد نکع ییبعت هلیماع كنس

۲۳۹۰ 

 یسامرخروهشمو یسل اهاردق ۰

 ندتف رط صاملا لو رم هدنسب رر را ۰ .ردراو

 «نکیآشغا مع خفیلادو «بولوا رومأم ةاطران رس
 نب عفان 32 zl“ دهع ضقن یسل اها هدع

 و یرکب . یدیشقا مق ندیکی كر هديك هبتع

 ندهبصقیکیآ هلبرلعسا ( یصون ) و ( كاباد ) تلءهدلپ

 ب

 ۰۰ ۰ «بوثل وا نیم ردق هرتءولیک عب .

2 

 یدو ۸۱

 یرلفرط لامش .ردنونظمینیدلوا نوکسم هلبا یلاها

 یهراج هایم و كريس یرارومناب «بولوا وروق
 ماف یخد یسیونج مق «یک یغیدلوا دوتفم ناه
 چ وا هعاشاب «بوېلوا رومعمو تبنم یک ورو و

  هسبرغدودح ( لازغلارحم ) ندرلنو .ردراویره

 (یرتیف) یربن ( هطاب ) «هنلوک داچ قی رفتلاب یتس
 میا کو هلا یادو سفن یخد همالسلارح «هنل وک

 هنلوک ( ورا ) قرهقآ E ( هغنور راد )

 یرغوط هبیبونج برغ ندیلاهث قرش . رولیکود
 هدنسوم روماب زکاا هدیجوا را هتا و ناقآ

 هدنرب داو یعد هدرلیفوم ا هدهسرارویقآ
 وص «هعلب زاق هرتم تجر توانو مراب قار وط

 عبطلاب یغاروط یلالوط ند- دارو و . راقبچ
 .رولوا لصاح یراد هصلشاب «بویلوا تبنم في

 .ردقوح یرهود هل زن اویخ یک زینت «نودق

 لزونو کیا ؛یرالبف .ردیدام كپ یسنج كنب راریکیب
 كرللوب « بولوا قوچ یرلشوف هودو یرلنادکرک
 .ردراو یاحارخا یلیخ ندنربولو زونوو شید
 هدشلاح زام اب و سلاخ ییظع مقر كنسلاها

 . ردرایجګز بوسنم «هفلتخ لئابق یروصقو برع
 هلب راهلکسا لين « بولوا هدنلا كرلبرع تراجت

 .راردبا شی رب و شل یخ هلک ]ام یهدفاراعاو

 هادو ید یرلناوراک یزاشن و برغ سلب ارط

 هب هژالسرب لووت هدنشاب تماوکح ر رار دبا دشدمآ

 ماکحاو یروشم ساجر «بواوا مدآ رب بوسنم

 یرکسع ۷۰ ۰۰ و ینالع A هارحا ین هیعرش

 تبالص «بولوا ملسم یبیلاها ةفاک .ردراو یغد
 طدنادوسم ۱۸ ندن قنلوا

 عوقو یرلتربغ قوچ هدنصوصخ مالسا رش
 «هراو «بولوایس هیصق ( رهبآ ) زک . ردهدقلوب

 هلرلمسا سانود « سوفودوق « هغناق « وفودیم

 . ردراو ید یسهرومم جاقرب
(vidin ( ِرف لاعش تباتسرافل  

 هرتمولیک ۱۰ كل هبفوصو ا .دد
 تیافلقو هدنراسب لحاس تیهنوط قرهلوا هدنلامش

 « بولوا هبصق رب یزکم قاصس هدنسیتراق
 هدناکشت كتراما ناتسراذلب «یدیلاها ۷ ۰

 بارش و هریخذ و یناماکعسا یکسا شلدبا مده
 اهد امدقم . ردراو یلراحت كلشبا قلعتم هبهراسو

 فصتم هلا 4تد د



 ۱ ر و

 ینرعه كنغوح ندنسهلسم ءلاما «بولوا كو

 .اغلب یاس ندو - .ردشملازآ یسوضت «هنیرزوا
 لامش «بولوا یغاص- یب رغ لامش دلا كیاتسر

 هیرص ندنفرط یلونجبفو برف «ندنتهج یب رف
 قرشوآفرش هن «هلیغامس هقنالب مول ًافرش « هلب د و دح

 نارآ ندهیامور یناتسرافلب یخد ندنفرط یلاعش
 . رددودحم هلیسارحم هنوط

 .اتسهج هلمس ات( ۵ ۳

 ها وارو
 . ود لاتسهچ كدهنخشرا ٩۳۰ ند ۰ یسک ر

 . ردشماوب یی رب كنیرلهقود نابتسرخو یسهق
 ناتسهچ «هلیناونع هقود هنب هد ۱۰۱ یسیکیا -
 هب یرنه یج درد روطاربءا « هدهسبا شمقبح هنتخخ

 یناونع لارق هد۱۰۷- ةافاکم هدادما ییدتا
 هد۱۰۹۲ . یدشلوا داماد هروطارعاو للا

 . ردشعا تافو

 هلراموف هدننب ماش _ هلا رم ۱

 رومعم هلتفو 1 رلقلق اب ۱

 هکمروئوک بوتکم هرصم «بولوا هبصق رب كوو
 «نکیا روهشم هل رانیجرکوک ماعم نالوا صوصخم
 .رودبا ناب یوج توفاب یفیدلوا بارخ هدعب

 یراصنالایلع نب دعس یاعلاوا ) “|

 ندابدا مهاشم (یرطخا یجرز ۹ ۱ رو

 دادغب .ردبقلم هل بقا ( بتکاا لالد ) «بولوا
 هد ۰1۸ و «شلک هاند هد ( هربطخ ) یهدنب رق

 هلناونع « رصقلا ةيمد » كنیزرخاب .ردش۶۱ تافو

 .ةنیز » هذ یفیدزاب هن « رهذلاةمیب » كنيبلامت

 «بوزاب لیدر هلساونع ۲ رصعلا لها ةرصعو رهدلا

 .ردشعا جرد ینراعشاو لاوحا کنارم قرچرب
 ثكنسیدنکو یربتعم باتکر هلشاونع «ل لو

 هدارو

 .ردراو یرامشا قوجرب ید
 ریهاشم (هلادبعن د نسج ا وا ) ۱ ۳

 كنمرح « بولوا ن- دووح

 « لوصالا تك: ىف لوصفلا باتک» هنب « رهتخ »

 هدر هلناونع « ةيادهلا باتک» و كوب رب هلتاونع

 هلکد ( قارولا نا) كج وک

 ندنبرضو ءارقو نولوح ریهاشم نالوا فورعم
 تیهجرت بحاص ىخد ( هللا ةبه نب د نسجلا وا )
 .ردینوروف

 . ردشمزاب حرش

AY 

 . ردراو ینراج

 1  جقرو یناولو یوق چاقرب هدنلحاوس «بولوا یرب

 ت ناو

  Vera _ Crusهنهقیسکم ۱

 فاوتیسکمو تن ۳0 ۱ زورفارو
  ۰نالوا یانمه یقرلوا هدنفرش هرتمولبک |

 «بولوا هلکسا و هبصق ر هدنروهچ ۰۰۰ ۱۰

 نیتم هدنرزوا كنهطآ رب هدنسیشراق < یسااما

 كلشيا تب و یساوه رغآو قاعص تب «یناماعسا

 یزفروک هقیسکم یترومهج زورنارو -
 الامش «بولوا ر رب نوزواو راط دتع هدنلحاس

 وغلادیه « یزوئو ییولناس ا رغ «ساپیلوامآ
 هقساباتو هاش ید اب رغ ؛یابآ وا اوج «الئو و

 ةحاسم .رددودح هلبزفروک هتیسکمو هلب راتب روهچ
 یسامها و هرتمولیک عب رص ANY ی.هیععتس

 «بولوا یهضرام ییضارا . ردیشک ٥ ۸٩٩

 هحرد ًاراتعا ندهووار راط نانازواهعرو لحاس

 . یرلغاط ككوب كلا .ردیا عافترا ب

 هدنسب رغ لامش ینه هدنتسوا SN زورفارو

 یرلعبنم قجمآ i كب یراپنا . روینلو

 مات هعافترا یساوه . ردهصیق یرلارجمو بیرق
 كلابج ندلحاس نالوا هدنمکح یسهماجن «بولوا
 یغاربوط . رونلوا فداصت هرلاوهنوت كدهنترص

 فلتخم هروک هنساوه و مافترا «پولوا تبنم كب

 ۱ . كنساوه . و8 اف راعا و راعتاو تالوصح

 ٠ نیکنز كاو لزوك كلا ك هقبسكم رار, هل رغآ

 بسا هجرد

 1 ( هالا ) یزکص . ردراو یخد یلعخ لوریمد

 ۱ ۰ ر دیس هبصق

 ۱ «چوا ندلب 4 ه دننی هلب ۰ 3

 هدهفاسم كلن وک ی کیا ا زیلارو

 .  .ردروطسم هد« نادلبلامعحم » ینیدلوا هبصقرب

 ندیروهدنسهرآ ناهفصا هللا یر
 .یدیاهیصنر هدهفاسملیم ۰

 ۱ هلل! لسرا هدیرلغ اص نامی رذآ ۱ ۱

 ی رلوص هدنس هرا زیربت دلت

 | یوه توقا ینیداوا قجهبصق رب قوچ یفاریخو

 زب 7

 ۱ نیمار

 قدنس هیحان هیق رفاو ندرب رب دالب
 «بولوا هبصق رب هدب ونج ۳3 سد

 ینیدلداقکام ك: هلق (هسادم ( ندنلابق هج اص



 سد و

 هسلوا شفل ون هدنلحاس یسالطآ طح رحم هروک
 ِ . ردکزک 8

 رایلامور کتسا ( ۲۵۲۱۵۳۵۶) ۱ ۰ ۱

 رب تاب هدندنعراقسورتاو | ا
 نانلوا معز یسهماا رلهو.م «بوثل وا دذ یهلآ

 هلرلتوا ۰ یدرونلوا دع یجوز كن ( هنومو )

 ر وص هدننروص چکر راتوط را هوم هدنلاو للکم

 . یدراردیا
 هلق ر ابو هننوت كلاعب رذآ | ۴ ۱

 1 رسا ناو ۱ نیرو
 هدننب دیرح دالب هلا هبقرفا | «

 تکامر,قوچ ا ۱ زالجرو 1
 .ردروطم هدنرانآ مالسا نویفارفج ینیدلوا

(Verceil , Vercelli)تیالاتا  

 ۷5 تورو و هدنتلایا هراووت ۱ لچدد
 ۱۹۰۰۰ «بولوا هبصق رب ه دنسیق رشلاعت هرتمولیک 1 ۱

 كياو یسهاخ هتسخ «یسهخاب تاتابن « یبیلاهآ 8
 . ردهدلب رب یکسا .ردراو یاج وسنم ۱

 هزوم تیهسنارف ا( ۲ ۰

 1 ا a ٤ و 0 ۱ نودرو
 یزکے م اضق هدنرزوا یرونهزوم قرهلرا هدنفرش
 ,کوتسا«یسیلاها ۱۱ ٤۹۸ «بولوا بولوا هبصقر _

 لچر «تارکسمو یسهزوم «یتکم یلخاد «یفام ۱
 . ردراو یرلهق راف هراسو

 ناساکشا كلارا ( ۲۵۳۵۲۵ ) | ۰ 1
 خم رات 66 6 0 ا نادرو ۱

 ؟ شا فلخ هاودرا یحچوا یرد هدنسپ دالیم

 ندقدلوا باخ بودیا هراح هلبا زردوک یکی و"
 یر ندنرلطباض یدنک هدنخنرا ۷ ةر

 ین رهش هیکفلس هدقارع .ردشفلوا لتف ندنفرط

 .یدیشتا سیسأت ین رهش (نوغدیط) و طب"
 نابناکشا هلتسا و« یخد هدننامز نایناساس-

 خرات ۱۵ هدنتهج هیساقفاق ریما رب ندنسایاه

 ؛ شمروس مکح كدهنخشرات ؛۲ ندنسیدالیه

 «هلکمک هنطبض كرلیناربا کام هدروکذم خراتو

 عوجر هتشدرز ید «هلکرت یفلن ایتسرخ یبیدن؟
 رد

 یک ا

 ر

 (Versailles) هیللاسرو دوخاب ۱

 هرتمولیک ۲۳ كسراپ هدهسنارف یاسرو 8
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 یزکے م كنتلابا ( هزآ واعمهنیس ) هدنسیبرغ بونج
 بتکم یلخاد ؛یسلاها ۵۱ ٩۷۹٩ «بولوا رهشرپ
 داخناهزوم «یتکمیح وط «ییمللاراد «یسیدادعا

 او هدنکوا تیوو یلارسرب منصم و مج شفلوا

 «یارس یکیآ رکید لک یر «یسهاضیلت
 هناداتسا ددعتم یرلنامروا هلرالوکی منصو عساو كب

 یوم رب نیزم كپ «یسهضور یواح یرلاکیه
 «هطس«یمهنا لزوک «ۍرلقاقوس شینک «یفلن رول
 یرهاضکود هلب رهق راف هرئاس و «لاش «تعاس
 یلاقالم لع كرلیجوآ هلیتفو . ردراو یراقانادفو

 هنلاح رهش ندنفرط یب ول ېجګ درد نوا «بولوا

 میاقو قوجرب . ردشنلوا نویز و میس ول «قر هلوف
 ۱۸۷۸ ند ۱۸۷۱ «بواوا ىلع ك هيس ايس

 دا_ةعلا هداروا یائوبم سلحم «هسلارف كد هنخراب

 هنالآ بقاعتم ییسهراحم هیسورپ هسئارف و ا

 .ردشفلوا نالعا امر هدیاسرو یفلروطاری |

 یزعلا دبع نب دعسا نب لفو 2 هر
 ةد نینمولا ما (یثرتلا یعف نب

 هدنعالسا «بولوا یسهدازم فان (امضر) یربکلا

 ملات ه (مع) یسیع ند ییدنک ۰ ردراو فالتخا
 یهبدادا شعا هجرت هبیلرع ینیرش لیجنا «بواوا
 نمدنفا (تایعلالکا هیلع) تاتناکرخف .ردیوصیخد

 ترضح :هلغمالشاب هک روک نیما لبربج كنس رلت رض =

 بتک «اهلاراشمترضح «هدنرلق دروس لاح نار هبه ګ دخ

 .اص هناذو نالوارومشم هلسامولعم که دنقح هس دقم

 نیما لیربج هقرو و ؛شا هلئدم حاضیتساهلتج

 قیدصت ی رلتوبن هله و و . ىدا شالا رشت یتفج هلوا
 تایحرب «هدقدلروس توعد راهظا « هدهسیا شا

 هطرشثداحا شب هدنقح ییاعا اذه عم .یدیلکد

 .ردشلک هنلوا دم ند هباحص «هلناوا یوص

Vearmouth ) |) .تی هرت لک زا )  

Eكبره (رو) هدنتلا ماهرود |  
 « بولوا رهش رب هدنراذک کیاو هدبس رق یصنم

 .ردراو ییلاها ۲ ار

(Vermont) „>.تی هعمتحم كالام  

Eندنریهاج یکم دنتهج قرشلاعش  
 «تسوچاسم ًابونج «رږیشپءاهوین ًاترش « بولوا
 هدانق یا لاک «هلراتموکع ا نروار ااش
 دتم هونج ندلاعش «هدلاحینیدلوا دودحم هلدودح



 نر و

 هکدنیک یرفوط هبونجو «ردرب ر نوزوا و راط
 ملص ۲ 6 ۷۰ یمهیعتس هحا سه ربشال راط

 « بولوا یثک ۳۳۲ ٤۲۲ یسیلاهاو هرتمولک

 نبرط ) . رشود یشک ۱۳ هبهرتمولیک عبس ره
 ندلاعش لبج رب هلیمسا « غاط لیشی» می (تتنوم
 كذاط و ید یا كتکام «بولوا دتع هیونج

 هلکو دلا كلوب . ردذوخأم ندنمسا هجزسنارف
 ( توقیتکنوف ) .ردهدنعافترا هرتم ۱۳۵۰ ىلع

 یضوط هونج قرهرآ ینسهبقرش دودح یغامرا

 رب اج نتا ندنراکتا قرش كروک ذم لبج « هلغَق ۲

 یهدنتموکح قروب ون رلندبا ندنراکا یبفو ۳۶
 . رولنکود هرالوکو رهن
 هدلاح هتروا یسهنارا *هوق كنغارب وط .ردمالغاص

 . ردهدایز اهد یرلنامروا و یرلامرم « بولوا
 ندهراسو هنات « رصم «هبرا «یادفب ینالوصحم

 یلترثک كا ۰ ردقوچ ینهیلها تاناویح .ردنرابه
 مشی «صص «بولوا نوشروف هللا ريمد یرلن دعم
 في یراجم . ردقوح هدیرلقاحوا راعحا راسو

 کا .ردبرهشقرو ون یجرخ ؛بولوا كاشیا
 دتم هنيو هلامش ندبونجو یرالودج و رانا خاص

 .ردراو یرهبمشیبخرب هلیطخ لوبریمد كوس ییا
 .رد (هیلنوم) یزکر

 یاقمآ —(Rio Vermejo) ور

 كيه ولو هک «ردرهن ر ه دس ونح

 . ابج هلساس (رویرتنیا هریلبدروق) هدنسیونج مق
 « نایرج یرفوط «قرش بونج « هلنامبن ندنل
 ریبعت وقاش كوب «هلبا لوخد هنیروهچ نیتنجرآ و
 «ماسقنالابهرللوف ددعتمو «قشیربک ی ار نانلوا

 .ردام) نلک ندبونجو «لیکشت رلةلقاتب مساو مقاطرب
 هفاسم كلهرتمولیک ۱۱۰۰ «هلبا ذخا ینرهن (نو

 تسوا كنساقتلم ( اناراب ) دز ندک دا عطق

 ( یآ و غاراپ ) هد ونج ضرع ۲۰۳ ۳۰ هدنفرط
 زآ ییوص هدنعسوم قافاروق .ریشیراق هنغامربا

 یرهووا کهدنفارطا یسارحم هدنناضیف « بولوا

 . راصاب
  (Vernet ) ۱ Eباب هلیسا و « 4

 چوا هدهسنارف قرهلوا نورو و
 هدهبنرووا هد ۱۷١ 4 یسیجترب :ردشلک ماسر رومشم

 با , ردشعا تافو هد ۱۷۸٩ «بوفوط

 «هدهسلا قوفص یساوه

 ویمرو

A٤ 99 

 یوتم هد ۱۸۳۲ «بوغوط هدودرو هد ۸

 «بوفوط هدسراب هد ۹ ییهچرا .ردشلوا

 -اداتسا رابآ قوح رب .ردشلوا توف هد ۵

 .ردیقاب یراه

Verusدن ارعا ام  

 ۳ ۳ ۰ ۳ ۱ ن
 كنشادرق ترخآ وبشا «هلذلوا ندنرلةلفوا كني وطن آ

 شلوا یدامادو «شلدیا تبرشت هتموکح هدندوعق

 یلوفسبط «بودبا قوس رکسع یثراق هناربا .یدیا

 ۲۹٩ هدنسیدالیم را ۱۱۹٩ هدعبو «شعا طبض

 .ردشغا تافو ةا هدنشا

 .هطخ كبدنو كنالاتا ( ۲۵۲۵۵۵ )

 ASS ۸ كعدنو و تی ه ورو

 تلایا هدنرزوا یرپ ) خیدآ ) قرهلوا هدش رغ

 ءاکعسا «یسلاها ۷ ۰ ۰«بولوا رهثر یزکص

 یس هقبتعراثآ یلیخ «یسهجنابو نادیمرب لزوک «یفام
 رب هلاق ندرلیلامور «یرفظقاط رب «یبارس چاق رب

 تعارزو مد «قعجچ لونف و مولع «یسوراس

 او ناسل «یسیدادعا م یلخاد ؛یراهیمداقآ

 «ز «هخوج « «هشقا كيا ٤ کم ص وصخ هب ین

 كب یعقوم .ردراو ERAS یرلهقر اف تاغ

 تب ۰ ردزبکنا توسق یجا كرهش «هدهسیا لزوک
 طقسم كريهاشم قوچ رب «بولوا رهش رب کسا

NED 
 یاہتم كنس هطخ كيدنو یلایا هئورو

 «هوودایو هنگ و "اقرش « بولوا عقاو هدنب رغ

 «هووتنام ندنفرط یبرف بونج «هرارف ابونج
 هلبدودحهرجحشوسا یغد "الاعش هلبرلتلابا هیشرب ابرغ
 4۰ یاو ۳ یو هونج ندلاعش . رددودحم

 .ردنوکسم هلبا یلاها ۳۷۰ ۰۰۰ «بولوا هرتمولک

 بلا هدنتچ لات «بولوا لهضرام ییضارا
 یرب ,(جیدآ ) ۰ رولوا دتع یرلکتا كنبرغاط

 مچ ینسهبراج هایم رثکا «بودبا قش هنیو لایا
 (هدراف) کهدنسهبرغ دودح هد یرېن (وجتیم) .ردیا
 یدودح هدهفاسم زار « بوقبج ندنلوک كوس

 ئاسو هریخذ «بولوا تبنم یغاروط . ررآ
 قوج یوآو یمهیلها تاناویح .ردراو یئالوصحم

 روکو ریقاب .ردقوچ ینیلاب هدراربنو هدلوک «بواوا
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 صوصخ هبارواو یسیلآ « یرارمم هلرلن دعم
 .ردراو یروماج یجهلول رب لیشپ

Verviers ( ) ( هژیل ) كنەقجب 
 هرتمولیک ۳۲ كټهژلو هدنتلایا

 یلخاد «یسیلاها ۲۰۰۰ «بولوا رهشر هدنفرش

ey: ۱نواص هلیس هلناف قات و هخوح روهش»م  

 .ردراو یراهقرباف هرئاسو
 كرا هدهسنارف ( 1

 ۳۳ و ۱ لوزو

 « بولوا هبصق ر یزک كنتلابا هنژاس یراقو

 «ىيلعملاراد ید AE E ها ۷۱۸۱۰ |

 لزوک «ینانادف هنوع «قیعج تعارز «یسهناعتث "
 هایم هدنراراوحو ی راهقن رب اف ضەب «یرلهاکج رفت 5

 .ردراو یعقاوم بیرغ قاط رب هلیسهیندمم |
 ۸ كنيلوان هدایلاتا e و

a 

 رومشم هدنسیف رش بونج هرتمولی
 ناکرب رب"

 یسهرباد طع و هرتم

 ۱۱۹۰ یعافترا « بولوا غاط راتب یی
 ینغآ ۰ ردهرتفولیک ۰

 یرکید و ( موس ) یرب د هرات
 برص كي .ردراو یمهبت کیا هلرلسا ( ونایوتوا )
 رمد ر لشد یر ندنخ رات ۱۸۸۰ «‹هدەسلاأ

 عورزم یرابفاشآ كنبراکتا . ريلیقیچ هلبا لوي
 ( قسیرق اعرفال ) . ردتبنم هداملاقوف «بولوا_

 موزوا یغیدلپاب تبارث سیفن نالوا روپشم هلیعسا |
 ران امز کیدسا طض تخم رات ۰ رشد هداروا ید

 یلتشهد هدیدالیم لاس یجب ۷۹ لوا كا یرب ند
 ۰ مونالوکره «بوبالشاب هک ءروکسو شت آ هلنروصر |
 i هدنتلآ كنروال یرارپث هباسو ېب

 یر ندتقو وا و ؛شلوا دیداو و |
 ناموط ندنزغآ یغد هدنروص یاد .ردشمالتاپ |

 رار هلرهشو یزفروک لوا ك (ووزو ) هراقیچ

 هرلماسر ؛بولوا فیطل كپ هرظنم یکیدتبا زار |
 .ردشلک هلوا هامرس

 ۱ ق ن لمع بش ۰

 وا دسر ۱ درد
 :ردکت وا تيب وش . ردیسنلاقیدصو لمارکلب !

 انشف تدابعو عیبستو هدج» نم
 تسینا متعاط موشت لفا وت دایڌا

 هبداندنراهرعاش ناتسدنه ِ چ
 ۰ بولوا نداق رب هلام و ءاسللاریزو

 هعفد ۰

 ت س و 3۸°

 هلم ولع سپردن هرلنن داق و 1 ردیلدابآ ناهعهاش

 تبوش . یدردیا ساخربزو . ردشفلو لوغشم
 0 ردندنراعشا ءٍلج

 دمآ زاب اتود فلز نآ ةچ وک زا مد

 دما زاب اع زای امز هچ ۲ دوب هتفر

 هنس هدام «یروک» ] ۰

 [ ۰ هروب تمجارم ] اسب وک ریذو
 «بولوا هل: 1 7 هد رق زە و دنگ

 هللا دیع ندنيفل وم و اهقف ریهاشم هرو

 ردشغل و نطو كنب رز ولا دعسا ن

 ۔ اریعا امور ( ۲۵۵۵۵۵16۲ )

 نور ست ندنر روط ۱ نایساپسو
 هنطبض كنیطسلف « نکیا یسلاو اق رفآ هدنامز

 شا 2 ینسادعام ندنرهشسدقو ؛شملوارومأم

 یغاروطارببا نالاق ل هل یییدلوا

 خیرات 2۹ « نزستفل و هد شل هڼ وکر یسدنک

 ؛شفلوا نالعا ندنفرط یرکسع هدنسیدالیم
 « لیکوتلاب هكا ماود هنطبض كنیطسلف ینلغواو
 شلوا لخاد هامور تەنام الب

 هدرغس یابسآ « رار هلشیاسا *هداما هدنرلتهج

 «بولوامدآ رپ لاعف ۰ یدیا شلیا طبضراز, ضعب
 ؟یدرد « ردیلمر و ناج هدقایا یروطارعا امور »

 سح ینکجهرو ناج «بونل هتسخ هدنخرات ۷۹و
 . یدیا شمقلاق هغایآ «هجئدیا

 فب هدو هدناتسرام ((01 0۵

i ۱ Feeهدنسیب ی و  
 هیصقر یزک تلایا هدنرزوا یر ( دس ( و

 یس دادا تک « یسلاها ۱۲۰۰۰ «بولوا

 دارالن افعهلناعفد .ردراو یسهسردم صوصخ هابهرو

> 
 «بارو هدنسهتوا تهنوط قلابا مریسو —

 غ روبنزپآ و كموش «غ روبمسیاو لوتسا«نروموک
 ولبک ٩۰ یاو ۰ یو «بولوا طاع هلب رلتلایا

 لوکنونالاب . ردیشک ۸ ۰۰۰ یسلاهاو هرتم

 . روشو هدندودح

 یلانامز هدهننانون ریطاسا (۲۶5۱۵) |

 یزیتن (ایر ) هلالحز نانلوا معز
 كض راوهنغاحواكرل هناخ «بولواهموهوم *هدوبعمرب

 مز هلکؤم هضرا قالطالایعو هنشنآ یلخاد
 ینیدلوا ذوخأم ندنبطاسا نارا ۰ یدرونلوا

 هیتر و ایلافو ؛

 . یددشم



 ت س و

 هلرایلامورو راج-الپیندابم كن رب وب نالوا نونظم
 هدنلخادرلهلامو هدرلهناخ «بولوا یعرم هجرلینانو

 یلک.ه هدرما یادنا . یدروالوا ارجا یئدابع

 لزوکه دعب . یراراپاط هشنآ هنما توب «بویلوا

 «قرهنلوا ریوصت هدننروص نداق ر یدج نکآ
 ۰ یدرونلوا میسرت شتآ هدننایو اصعر هدنلا

 یدرهدکشنآ شا نالوا قءالع تیاتسوهدامور

 ۰ یدزاردنوس الصا یک

 هسور هد نا ۸۵

 1 a هیلافتسو
 هلہتلابا هروواه ا ‹«هرووناه "هل اش «بولوا

 دآدلاو "اوج هلا ه سهو یغلهقود قیوسور و

 یلام ب رض «هلیتلایا نیر رض «هلباوسانو هلیکاسنرپ
 E رددودع هلدودح كرف ید ندنف رط

 « بولوا هرتمولک علص لک یهو
 عبم ره هک« ردنوکسم هللا یلاها ۰

 وه و رشد ی ۱۳۲ ها هرم

 زآ یرلغاط . ردزود فرط لامش «بولوا قلغاط

 هدنسهشوک یلیغبونج یراکویب كلا ؛بولوا عفت رص

 (نر) یعف بونج . ردیغاط (راتور) عقاو
 - هضوح كننرلفامریا ( رسو ) و (سما)یتمج لامشو
 كن راپا نانکود هنغامرانر «بولوا هدنلخادیر

 (هنل)و ( هنهوم ) مباتاکواو ( رور ) : یرهعلشاپ
 لاش كتبا یغامربا (سما) . ردیرارهن ( هی ) هبا
 یرضوط هیرف لام ندیقرث بونج ین قرش
 ههرووناه « هرکص ندقدلآ یاچ چافر هلا یتش

 - هبقرشدودح تقور هسیا یغامرا ( رسو ) .رریک
 «بوربک هنج ما كتلابا « هرکص ندکدتسا یی رخ یس

 یاپ كچ وک ج اقرب هدنتج برف .ریلآ ینراباچ ضعب
 .رریکه کل «هرزوا كاکود هنغامربا ( لسیا )یغد

 «یغاروط « هدهسیا قوچ یسهیراج هایم هلهجووب
 . ردتنمزآ و قاموق «ییک یتنیل امش یانالآ نوت

 هراسو هوغو «نولوټ ؛هئات هلاهریخذ رادقمرب

 ییانص.ردقوچ یرلندعم ریقابوروک .رولوالصاح

 «ماج هلیناج وسنم قومای راسوزب «بولوا یرلبا كپ
 زوموط و ینالومم راس و هغابد داوم «دغاک

 ندنیم «رتسوم : تلایا
 «بولوامقنم هفاوتس وب جواب رلمسا غ ربسنرآ و

 قلهقود امدقم . ردیرهش ( رتسنوم ) تایا زکر

ANI 

 ۰ ردقوح یس هم ریدصاپ

1۸۹ 
 ا

 لسو

 «بولوا میسقنم هتموکح جاقرب هل رلناونع قاتنوق و

 تلویلولان ۰ نکیاكام هنسهچراپ رب یغد هیسورپ
 هیلافتسو «ككرهدیا بافیخدیلوا هدنسو ره قیبلاف

 ۔ وقس كنوبلوا « هدهیا شفلوا لیکشن یفللارق

 . ردشفلوا دارت هب هیسوورب یلوتب هدنط

 هرتاک:ا ( 3

 اس نال دوس
 برضو ًابونج « قرو ًاقرش د « دیالربموقو ماهرود
 هدنالرا ید ندس وذح بر «هلب تا ایا هرتساشال

 هرتم ولبک ۰ او ۶ یو . ردطاحم هلزکد

 یزکرم . ردنوکسم هلا یلاها ۰۰ ۰۰۰ «بولوا

 یساوه ۰ ردراو یرالوک ر وهشم . رد ( ینآ )
 . ابمولپو ی «یشابن «هلبروک ندعم .ردیلتوطر
 رللق نوشروف يلتباک «بولوا قوچ یرلندعم نز
 ۱ . رونلوا لامعا

 تب هر دن هل ٩۲

aا ۱  
 .یدیارهشرب یرآ هلیتقو ۰ ردمقاو هدنرانک غاص
 3 کسا . ردهدایز ندیشک ۰ یبیلاها

 كرتسانمول یسهرتاد وتنلراب «بولوا ر وهدم هل رتسانم

 یمهرادا.ردراو یخدیتکمرب روهشم -ردهدنب رق
 . ثكمردنوک اضعا کیا هوتنلراپ « بولوا یرآ
 ۱ ۰ ردزاح یةح

 dwil| (Weser  او دوا
 | E 2 3 ۱ تن

 [ءهترف ( ندلوم ) بودبا نمبن هدندودح هرو
  كرلنوب «بکرتلاب ند ( هدلوق ) هللا ( ارو ) نم

 | ینیدلوا ف ید یر ( ردا ) هنسیع

 . هدنلخاد(هسه)یغامر,ا دو ( عامقجالادمپ 3

 تبان و تر قیوسنورپ هلا هیلافتسو هدعبو

  یلجابمالوط كب یریغوط هلاعش هدنلخاد (هرووناه )
 دودح 2( غروبنالوا ) ؛كر هدیا نایرح هدارمرب

 «هللا ببقعت یدودح وو ؛ رولوا لصاو هنسهعقرش

 كلام رع هدنسهرآ یرابمنم ( سفا) و (هبلا)
 بولوا هرتمولیک ٥۲۰ یسارجم . روابکو د هنڪلخر

 e ( را ) ندغفاص یرلمبات هیلشا

 نم .ردیرارهن ( تنوه ) هللا (هلد ) ندلوصو
 . رکود موق قوچ

 :هیسورب (۵:6۱) لزو دوخاب
 4۰ كل( هولت ) هدنتلابانر ۱ لسو



 ی 9 ۳ ۱

 ك( نر ) هللا ( هل )و هدنسیقرش بونج هرتم |
 «یسیلاها۲۰ ۰۰۰ «بولواهبصقر مکعسمهدنساقتلم
 تاجوسنم كوو لاخو یر وکه دنرزوا كنبر "

 . ردراو یرهناخشابد هلراهعراف "
 ندنرهاشم هرتلک:ا ( ۲

 نانلوا ریبعت من | لسو
 ( ناوقیل) هد ۱۷۰۳ .ردیدجوم بام وم به

 كلوتفو؛شنوط هدنسهبصق (ترووا)كنفلتنوق

 هییهذم بتک «بولوا لخاد هنابهرو قب رط هدنبهذم
 هددرونسقوا . یدیشلوا لوغشم هلیس هعل اطم

 ینسهیب رتو میلمت كجك شب نوا ہدکآرپ هلبردارپ
 «هفیظورب یبراتعاسره یرلنو «بودیا هدیهرد
 هکمروس رم رب مظتنم هدنروص كجهدیا رصح "

 صیصخت روک ذم مسا هنرابدنک «ندنفیدر,دشیلآ ۱

 یقیهذم «بودیک هیات مآ هد ۰ یدشفلوا

 همرتلکاا هرکص هنس زوتط و ؛ششیلاج هل
 «نییمت یندعاوق و لوصا كنبهذم «بودباتدو

 ؛شیاسیمت زاد مپ ها« مت هو
 هروکذ م بهذم . ردشغا تافو هد ۱۹۱9
 «پولوا یفافیلأت یلیخر, رئاد هب یمیبط راتو بطو ۱
 هرتاکن ایهذم . رو دیالیکشت دلج ۲ یرانآ تایلک
 . ردرشتنم یخ هداقمآ و 1

 ( یدنفا دجا دیس هداز یمفاش ) ۱ :

 ندنسارمشیربه نرق یجنکیانوا ۱ مس
 : ردکنوا تب وش .ردیلبوکسا «بولوا _

 كہیس مشچ هجورج لد یداوا زقاب
 كهكن غيت يک یدسک قفلا ۀتشر

 كن رهش و 2

 . ردیسپ رع مسا
 زار هللا لضف ن دلا دش ر الم ۰ ۱

 E 7 ۱ فاصو
 ندهننافیا كولمو ؛شماشاب هدیرعهنرف یجنزکس |
 هلالس. ردشفل و یروظنم تبهدنن ادخ دمت ناطاس |

 « فاصو خيرات » هک« ردشمزاب ینخمرات تبهزکنج

 یالوط ندنتغالبو تحاصف «بولواروپشم هلک
 . ردلوبقم ك

 « -- فاص دنف اهللادمع» ۰

 9 و | فاسو 1

2 1 

 نرخأتم ناربا هک افق لاو
 نکا «بولوا ندن-ابدا و ارمش

SAY ف ص و 

 . یدیا راو یسهرم ید ندیقسوم نفو ندمولع

 «نکرک ندروکذ م رهش راکت رفضمب .ردیلزاریش
 «بولآ هدنراریارب نسیدنک «كرهنکب یناضفو ملع

 راهدازهش «هد هس راشم رون وک

 سیصخت شامم لمکمو هداما ینسیدنک «هجآآ ربخ
 تب وش . ردشغا تافو هد ۱۲٣۲ ۰ یدرلشعا

 و دن وا

 درذک افح دصب مزورو تنع میش

 درذک ام راک زور ناسچ وتیب هکنیب

 ندنسارمش نارا ( دم یضاق
 هد ( یر) نالوا نطو ا ۱ لاصو

 . ردشعا تافو هد ٩۳۲ ۰ یدیا یضاق

 .ردیصاخم یخددل عاشرب رکید یءاطسب ست

 -ارمش لن از یرعهنرف یعتوا

 ب یا ] صد
 ناخدب زباب ناطلس «هدلاح یغیدلوا یینیدیآ ییجنرب
 نواه یارس هدهنردا هدنرارود ناخ میس و یا

 وش .ردراو ییاود برم . یدبا یلم كدالغ

 ردکنوا ته کا

 شود همزوک یزوک یدلوا نکیا رلزوک نیرازوک
 نتف یدلوا زوک هزوک نکردزوک هلیجوا زوک

 رود ندزوک یی ذوک یاصو یدنا دلرلزوک

 نس هلزوک کزوک بوی وا هزوک یکدعرد

 هبیلع قیرط «بولوا لهدکین ییجکیا -
 . ردراو یرلامعم قوچرب . یدیا كلاس

 اش لناغع ۵ نرق عن وا /

 ۳ E ی ۱ قصد

 ردق هرهش و ردن

 : ردکن وا تب وش ۰ ردنلزوریس یرب

 هدیانوخ "هدید و كنس كراسخر یسکع

 لک كرب ایوک

 یحاص هرکذن ( - یناعصم ) یرکید -
 هیاضق قیرط«بولوا یسهداز مع كنيبلچ نسحیانق
 : ردکنوا تب وش ۰ یدیا كلاس

 دین بارش رد ر

 وس فاسردیا كز رنوخ رخ ۀتشک
 ینس ی نوسلو؛ نوس تفاطا غابلک یا

 ندنسارعش یربه نرف یحچوا نوا

 .ردراو ید یرب هدنعسا (ینصو متسر) یلهیفوص
 ندنسارمش ناتسدنه (هللادبع دیس) ) . 

 هددابآ رکا او یلھد « بولوا قصد

 هاشو ندنناداس دمرت یدادجا و ؛ شا روهظ

 یطوطخ رثک ا .یدباشفل و ندندافحالو ها ةمعن



 | ض و

 هدنرانامز ریک اجو هاش رگا « ضمزا لزوک

 شب .یدشلوا لتا هنسیمسر لاونع (ملق نیکشم)

 تافو هد ۱۰۳۰ .ردراو یاود بو یدونثم

 :راکن وا تب وش .ردشعا

 سک فرح یشوک هلو یک اب فرح ین
 ار باوج و لاؤ داعش یدز مهرب

 .ا رعش ان اٌمع زرق ےھاوا

 دیس هایتک نا یدنس | صد
 یر هلک د یاچ النم یسیجتر

 دازېش كنا ناخ ناطلس ناکقنح یردب هک

ORهلن و یرلیشاب  » TE 

 هعفد چوآ هدعب و هسورب هدنرلسولج كېلاراشم
 تافو هد ۸ . یدیشلوا ییضاق لوناتسا

 « جاهولا جارسلا» كنيسوسرط ماما .
 .ردشا فیلأتلئاسر ضمبو «هجرت یناتک یناونع

 :ردندنراعشا *ج تب وش

 ردشعا

 مد ره یلوصو هدتقرف هر
 رایکا راکلف هلمهآ دعر

 بوسنم هنغاجوا یلایحم (كب دمم) یبیهنکیا -
 یاوید بر .یدیا تاذرب مرکو رواکنجو روسج
 :ردکاوا تب وش .ردراو

 كرعش ددیوا یروی ییوصو هبقاب زرط
 ارجا یایح بآ "هدعاق

 كلاس هسیردنقیرط (كب هزح) ییعچوا -
 :ردکنوا تب وش «بولوا

 رت "هدید وب هسلغا هکغیآ بوروس زوی
 رت لک یا كهر دلاخ همرلزوک رشود رت

 اسا س دع

 0 ر | نما حاضو
 هدنع هدشامز هبما ین تلود «بولوا ندارمش

 ب رم . یدیا روپشء هلیلاجو نسحو هلرعش
 یسهجوز كدیلو و یزبیق كنیرلترضح زیزعلا دبع

 هدنفالخ ماقم «هدنکیدتب تعزع هجح ( نینبلا ما )
 8 هدنقح املاراشم هبا رعش یجوز نانلو

 نانلو هدهمرکم کم < نکیآ شا منم ًادب دی دش

 نالوا رهظم هنتبحم و نیسحت رظن هكنینبلا ما و

 هدنقح اهلاراشم «بویمهتوط یندنک هجرت بحاص

 ةبقشع تایسح هدنرانیو ؛شمالشاب هکلیوسرلل

 ناو وتو کما حاضو هلنلوا ادس هلباقتم

 (هضور) هدنع امدقم «بولوا رهاظ ناتو تبع

 داوکت هديا

1A۸ ی فو 

 قوچر هدنقح«بولوا یسهفالع به« وبر هدنع-ا

 و دیصق ر هدننروص da + نآ ز او یرامشا

 :ردوش ی الشاب هک؛ردراو یهروهشم
 ال راد نیلت ال الا تلا

 راغ لجر ابا نا

 غ بلاط یناف تلق
 لا راب مراص قيس ناو

 هنس هدام « طاوطونیدلادیشر» ] ا | طاو طو 2 أ دلا «

 ۱ ام
 هدنسیش زاقیحاگ هبج ال اد (Veglia) ۱ الغو

 . ردعقاو هدنلخاد یزفروک

 ورتراق « بولوا ندربازج ناناو
 ۲۲ یکاو ۰ یو

 هردنوکسم هللا یلاها ۲۰۰۰۰ .بولوا هرتمولیک

 «پولوا یس هلکساز, هلعساوبهنب هدنلحاس یبیفبونج
 ۰ ردراو و یییاما ۳۰.۰

 | ةنظم و ندخاشم ) دا د
 ۲ «هدلاح یفیدلوا یهئوف لصان ٥ «بولوا ندمارک

 . هدنرلنامزیناثناخ دیزبابو یناناخ دم ناطلس حل اوما

  تربث هلداشراوظهوو هلبساوقتودهز هدنداعسرد

 اح هننايلس «بودیا لاحرا هد ٩۸و ؛شلو

 ۳ نانلوادأب هلب رلعسامویلا هدنراوح ین رش

 اذه انمویلا ی۔هبرت «هلغفل وا م نفد هنا یهواز

 | . هلاوش سودر هدنراتعزع هبحار حب .ردهاک:رایز

 | ندنفرطیغوا نامهرق ؛بوشودریسا هنبلا كنب را
 ۱ ۰ ردو ص یفیدلرات روق هما هپ دف

 تناذ جاقر ندنسارعشسرف ۶

 Eye ls كلا « بولوا | یافو
 نوناههدناتسدنه هک رد ( یدابآربکا ؟یناخ ندلانز

 فوقو هخرات ملع «بولوا ندنساما یرود هاش
 لصفم نیبم ینحوتف كناتسدنه «هلغلوا ییاستنا و

 هنج هددانآ ربکاو ؛ شمزاب یباتک خیراترب رتعمو
 ؛شعاان هسردمو دحر هدنسهقاب روا كنب ره

 ۱۳ اک دم ةر دم «بودباتافوهد 6 ۰و

 : ردندنرامشا *لج تب وش .ردشفلوا نفد
 دلاچ لاچ نمادی ات تقوش ز میر یا
 مشک نوچ ناب رکردرسو نماد رداپ ویب

 ارزو ن اتم -- دجا 2

 ۲ رو بو 0 اشا نکو

 > هنیدنسم تلاکوشاب هعفدییا هدنامز هاش داب

 ااو هدرابصنم یکكيلاوو كل دتفم «ترافسو



  ERال ی ٩ :

 سال و
 كريلوم «بولوا فقاو هنونف شمبو هنناسل زسنارف

 ندرلن دیا نیسحنو ریدقت هدا-هلاقوف ین راهکع

 کرت یجاقرب كرلنوب «هنلوا
 كموحص اشاپ لماکیخد ین-هاک «قال» روهشم

 هزعاسلهدنروصرپ هداسیثراق هنهجرت یلقارطمط

 ىلامع هل » یرافانو كوملا . ردشلا لق «

 هدلاح یفیدلوا ینلاتک تفل یر ناسل یلناونع «

 نایاس موحرم یضش راکبزوا كرکو كوب درک
 یدنک كنتفل یاتفح نانوا رشن هنمان یدنفا

 تافل » ینیدلوا ندناتیلات

 ۰ ردشع | هر هپ

 روش« یناوم « هام ت

 تب هجرت بح اص ۰ ردهدکغا ا امدا ) سۇؤاھ ثر )

 نابعش۲۲ .یدیاراو یرالاح ب رغ ص وصخ هنن دن
 .ردشعا تافو هدنخرات ۱۳۰۸ "

 هیصقرب ندنلامعا هلطلط هدسلدنا ۱ شقو

 ندمالسا ءالع ریهاشم ٤ بولوا

 ردشفل و یار كیاوذ ضعإ "

Di3 
 كرالورناپسا

 .ردکوک هسلوا هبصق یراکدید ( هبناقوا ) مویلا
 ی دنفا هلاءاطع هداز هست ۰

 «هد۱۱ ۲۹و ؛شمگیچردق هنفایضاق لودناتساهداض _ ۱

 یعابروش .ردشعا تافو -هدلاح ینیدلوا یبشاب كب _
 ردک: وا

 ضشف تب راپ میسن رسا نوک ی

 ردیآ بای ےک هغ ےک نیش تلزع

 نهرایغ هللا راک زور هتبلا

 ردیا پاستا ریراو هلدع نات-آرب

 هدنغایتسو ت الو فوز

 قرهلوا a را 2۱ ریکف قو
 «دایآ هت ق رش«بولوا اضفرب هدنراط- و كغ اخس

 را هناضثوکک ابونج «هلبرلا-ضق هلهروک ًابیف
 یزکم ۰ رددودح هلزبکد هرق ید الامر

 عفقاو هدلحاسو هدننف هرتموليک ۳۵ فوز رط

 بک ندهبرق ۵۰ اضق «بولوا یس« رق (لوف )
 زآ یتیضارا ۰ ردنوکسم هللا لاها ۲۲۰۰۰ و

 ترابع ندهویمو هزب- و هریخذ «بولوا تبنم |
 تیافک هل تاجایتحا قجما ینالوصحم نالوا
 . ردهدرادقم كجهدیا

 l4 ه دن ال را( ۱

 ا
 هدنبصنم كنب رهن ( ینالسا ) قرهلوا هدنب ونجهرتم

۴ 

3A۹ ل و! 

 یزک قلتنوق هدنرزوا یلودج ( ج روج دنس ) و
 زکدو یسلاها ۱۲ ۰۰۰ «بولوا هلکساو هبصق رب

 "الاوش ینلتنوق دروفسک و س . ردراو یرلماج

 ابونج « هلبرلتلنوق وولراقو یکلیک ًابرض «وواقو
 «بولوا دودحم هلیاودج جروج تنس یخد ًاترشو
 یسیلاها و هرتمولیک ۳۲ یا یطسوو ٩۰ یو

AT 9دیص و یرلاعم از ونک ۲ و  

 . ردراو یسیعام

 2 ۱ هدال و باب ینکتسم ندنکولم سادنا 1

 یردب ۰ ردندنرهرومشم كا كن رابدا سادنا

 یافرظو ادا 2 ندقدلوا رز a توف

 نو قداد لع «بولالخاب هعلوا مزبم» هلي رضع
 ریهاشم .یدرلشغا قشعن ی

 نودع نب صاموبا هلبانودیز نبا دیاولاوبا ندابدا
 یالوط ندن» هدنرلنپ « بولوا ندنفاشع *هصز

 «نردیز ناهلاسر » رومشمو ؛شاوآ لصاح ت اقر

 یفیداشاب قوجهدالو . ردشلوا لو صح هكتاقرو

 هد 4۸ ابو ۸۰ و ؛شمامراو «هجوق هدلاح
 یغیدلوایب زاب هلبا شقن یل هم رصهدنجات .ردشغاتافو

 ردندنراعشا هلج هعطقوش نالوا یوص

 لاعمال خا لاو ابا

 یدخ نح نم قشاع نکماو

 زاتسوا ( ۹

 E 9 ۱ سالسدالو

 : ردم“ ا كنيشک چاق رب ندنرلسن رو

 ىج ر یسیجرب كرلاروس مکح هدناتسها

 یردار هد۱۰۸۱ «بولوایفوا یعکیا كربع زاق

 دد هنخ را ۱۱ ۰۲و «شلوا فلخ هساللو یعکیا

 ىج وا یسییخیا - .ر دشا تموکح هلیناونع هقود
 یلارق ناتسها هد ۱۱۳۸ «بولوا یلغوا كسالسلوم
 طاقسا هد ۱4: و ؛شلوا فلخ هنردب هلسناونع

 .ردشغا تافو هدهبنجا راد هد ۱۱۰۹ «قرهنلوا

 « بولوا یلغوا كالسيعم یڪچوا یسیعچوا -

 شلواثراو هنتلابا ناتسهل كوب زکلا هد ۲

 هناتسما نوت «هنیرزوافارف ك ( هل ضابب ) «نکیآ
 یبالوط ندنلاظم «هدهسیا شفلوا باختا لارق

 « هلک هداما هتفن ی ( هل ضام) هنب یسهعبت

۳۹ 

 ايت هبناو ییشمیشماو

 اهیهتشی نم یابق یطعاو

۳ 



 ۱ ل و

 ؛شلاق هدنکاکاع ناتسها كرم هن یالسیدالو
 هد ۳ ؛ قر هنل وا درط د لداروا "ایفامتمو

 ینکب تكنیحصجوا یس درد .ردشا تافو هداةنم

 تارو هدشنافو كلو «بولوا یردار كهاهرقؤ

 ۱۳۰ 4 «هلغلوا یر تكنرشک شد ناشدقلاق هنساوعد

 هلبا هارو و ؛ شلو ۱ لٹا هتموکح ه دن رات

 غرودنارب « هیآ وتیل « بودبا بئاف یه زلرس
 لوط هلرهیلاوش اونو صو مالا يلهو هلناتسهج و

 ؛شعا برج تدم

 ‹ بولوا بوسنم هنسهلاع نوک اب ییعش

 یمالارق ناتسما « نکیا یتهتود هنآ وتل ادا
 هد ۱۳۸۲ «هلکءا جوزت ین ( هجوده ) یعهتراو

 هردشلوا توف هد ۱۳۳۳ و

 | .ودشلر هلاتسهل یبهمآ وبتلو ؛شلوا یلارق ناتسهل

 ٤ شلک باغ هنر هیلاوسش هاوو ۰ یدیا شء

EETدر یتغالارف ناتسهج نالوا فک  

 ۰ ردشم روس مکح كد هنخ رات ۱ یدععا

 ند ۱۳ «بولوا یٰلغوا كرش ییا ےک

 | ۔اج «هرکص ندکدروس مکح كدهنخرات 6
 یا سالسیدال «قرهنلوا باتا هنغالارق ناتسر .ردراو یسدادعا کمو |

 ۱ لغوا دل دن وسیع ی چوا یسجدب -- .ردشل ۲

 هات هرهش یفیدنآزف هلتراسج و هاڪ «بولوا ابونج «دوروغورا یفژن اقرش ۰ همورتسوقو |

 هفا را ندنف رظ یماط ر O هات

 ۶ زا نره هسور ها خم ًهفرف «هدهسیاشغل وا بانا

 ناتسهآ هد ۱۱۳۲و ؛ شا تن اع هندوعق هتمروکعت

 یرارانات مرق و مانور راچ « بولوا یلارق

 ليسو یمایف كرلفازفو ؛شعا هراحم هلرابلنامعو
 ی راقدنل و طوب ص كن رالارق ناتسها « كار هدیا ذاخما

 اب هرات هد یک
 تافو هد ۱۱4۸ تفو یفخهلوا لئان اکو «هدهسیا

 .ردشعا

 یبجرب ندنرتروس مکح هدناتسهچ -
 هروک نم تکا گدهنخرا ۱۱۲۰ ند ۹

 ( غووزرو ) یردارب یباک)وا «بولوا یه قود
 ىلفوا كنب رب یسیکیا - .یدیشعا همسامم هلبا
 هرکصندننافو ك (صالسی وس) یجنر_ یم «بولوا
 لما یعکیا و ؛ شب هلرا لات هتخن هد ۷

 هرلمایق قو رب «بولا فرط هنسهبرام بلص
 یسهداز مک هد۱۱۷۳ «هرکص ندکدنبا هلباقم یغد
 «قرهنلوا ظاقة ثا ندنفرط شالا وس یشکیآ

4° 

 هتتردن هد ۱۱۹۸ «بولوا ىلفوا ه.المزر |

 شل وا فاع ا

 ۱ ل و

 یوا جوا .ردشعا تافو هندس وا

 ین٬وکخ هرکص یآ شب «هدها
 « هلکرت ه ( راقونا سالسیهزرب ) یردار كون

 .یدیشا تعانق هلبا (هیواروم)
 كمما وب رلن روس كم وکع هدناتسراجم

 هلتعنا (سالسیدال) نالوا یلتفت تروص هجراج

 رکذ هدننسهدام (سالسیدال) «ندنرلتدلوا فررعم

 . ردرلشفل وا
۱ 

 ور ( ۱۷۲۱۸۱۲۵۸۱۸۸۸ ) ۱ و

 «  بولوا هپصق ر هدنرزوا یر دارو هد_نتلایا
 | طوبرض هنبرلفرط چا كیهیسورو یبیلاها ۰
 .ردراو لو ریمد

 FA e دال
 3 د

 هرتنولیک ۲۱۰ تیدووتسوم | 2-7 7
 كايا هدنرزوا یربن (همزایلق) و هدنسیلامش قرش
 ۲ یسیلاها ۲۰۰۰۰ «بولوا رهش رب یزکم

 والسوراب « رو لا قااا ربع دالو ےس

 ۱ .ومو نازار ید ندنتهج یلیف بونج ؛«فوبمات
 یس هبیطس هحاتسم . رددودح هلرلتلابا هووقس

 ۱ ۵4 ۷۳ 4 یبیلاهاو هرتمولیک بص ۱۳

 یرهن ( قوا ) «بولوا زود ییضارا .ردیشک
 ۱ یف-هنروا كنلایا ( همزایلت ) و ىنمق قرش بونج
 «بوشار هدنجراخ یسهفرش دودح ۰ هلا قش

 هده شيا قوئوص ی.اوه .رارولکود هب ( اذلوو )

 یرلنامروا .ردتبنم هقدلوایغارب وط «بولوا مالغاص

 «بولوا یرلبا یخ یمیانص . ردقوچ یرلقلقاتب و
 هتغابذ داوم و دغاک نولاص هلناوسنم نتکو كوي

 ءرونلوا لاها

 دتلابا ( هینیهاوو ) تنهیسور هلعا وب
 خو هدنتسیل مش 2 هرتمولک ۷ گریه وتژو
 یتیلاسها ۱۱۰۰۰ «بولوا هبصقر یزک اض
 اهر و ماج ؛هشقا كيیا «هعصاب «زو

 .ردیدوچ یدیلک مسق كانسيلاها .ردراو

 ۱ ريع دالو



 اكو 9

 «هدلاح یفیدلوا زئاخ یناونع سنرب كویب یتیجترپ
 یر . ردفورعم هلکد « زبنعا» و «كوت» "

E Eبولوا یردار » 

a ووت زکاا هدننافو ك بردی هل هدنخرات  

 ندهمک قوچ ‹هدەسلا شلوا كالام “را هدژراوف ٩

 هد ٩۸۰ «هلطبض ی (فیک ) نالوا تلود زکر 1

 ندناتسهلو ؛شلوا فرصتم هنکام نوت كردن 4

 هدنالنیف و هنگ د قیطلاب «هرکط ندتدل] یهیعلاق

 ییرارافلب قرش «كرهدیا كلام عیسوت ردق هن رفروک

 ینتروهجنوسرخو ؛شقعا بولغم ا اغلوو

 مور هينطنطسق . ىديشملا قاحلا 4: کلام ید ۱

 ینیطنطسف یجندب هللا لسو کا ندنرا روطاریعا"

 وب «كرهديا رابجا هکمریو هنسیدنک ی لهیشمه
 هد هنس هعرت و ‹«شا لوبق یخ د ینا ایس رخ هلتس-انم

 «عضو تاماظن ماطر, .یدیشهشبلاچ هکمریدشا لوبق
 ییا نوا .ردشعا دهج هنسبقرت كميانصو مولعو

 «هدهسیاشا مشقت هدنرلنیب کلم «بوتارب دالوا

 تحت كسنرب كو كجهروس مکح هدفیک ینسهلج

 دع ندهزعا یسادنک رلسور

 . راردیا ارجا ینسیطروب هدن ۱ ۵ كزومت « بودیا

 .یدیشهوق هنتیمیات

 .ردشعا تافو هد ۰

 «بولوا یبهداز دینح تكنیجنرب یسیهنکیآ -
 هتموکح سار هلسناونع هقود كوي هد ۱۷۳ |
 بح یثراق هنن رارافلب قرش یرافوا و ؛ شا
 تبول نانلاو یداماد «یسیدنک «بوردنوک هکغا

 یثراق هسوندنموف نسلكلاا «هرزوا قتل آ یتماقتنا

 « هدهسیا شا هرصاحم یردا هلرکسف قوس

 «تدوع «بویمهنایط یشراف ه- راده كروطاربعا

 .ردشغا تافو هد ۱۱۲۵ و

 نداقر نامرهف 1ه>ح ( 4 ۰

 و ی ۱ هتسالو

 تلودرب یراکچ هدبا قوفتو م کح هراککرا ك لتداق

 رک یغاط و سمشیقلاق هنایک شنا

 نالوا کم نادرلنیداق نداروا « بودنا ذاختا
 هش رزوا كرلپوکو رهووا یهدنفارطا یسودرا
 هلهج و و .یدیشمالشاب هک ا ترافو بېن «هلموجمه

 .را و « ندفدلوا زادنا تشهد هناتسهج هنس زکس

 ماطر بج وم یتیموکحم و تعب ات هرلن داق داراکک

 د ل و 4

 حالس هتساللو و ؛ شل آ هل موه یتس هعلق (هلوودیو)

 .ردشلروا هدب رح نادنم قرهلوا تس دن

 هدننی ناهاشنامرک هلنا نادمه ۹

 كريه اشم ضءب «بولوا هبصق ر و الو

 .ردشفل و ناز طة نم

 قاتن دیه )ا ةالو هاش ربم) 4

 - ام رابکو ندنسارهش ریهاشم تالو

 هدنةح تب لها ح دم . ردیل دابآ هلا «بولوا ندخ

 واطل ضمبو یفایعابر قوچ رب
 1 ردت۸ مک بش رعش

 ةهادب ۰ ردراو ین
 دازتسم تب وش .

 كي كي رها تسادوس مراپ راچ و منس نم
 كشو ههبش یی تسار "هلبق كب تسا لیع منک هچاما

 هدیطسو یایلاتا ( ۷۵۱۵۱۲۱ ) ۱ 4

 .رش بوذخ هرتمولبک ۳ 4 تكیامور رتلو

 یکیاو یسلاها ۰
 .ردهدلب رب سا .ردزاو یارس

Valcitrinو هوصوق ( ( رتلو كنتب الو ه  
 تب هنتشرپ و هدنف اعس هنتش ر

 ۰ «بولوا هبصق رب هدنسیق

 هوصوت قرهلوا هدنسس یھ لا ۷

 ۰۰۰ «بولوا هبصق رب یزکس اف هدنسهووا

 «یسهسردم ۲ «یدعسمو عماج ۱٤ «یسلاها ردق

 « یس هاف ر بارخ ى هئادتا و هبدشر

 رب كسکو هدنرزوا یرهن هعنتیس نک ندنکوا

 لو رمد هدەذأاسم قاتعاس مدایو یسیر, وک ریکر اک

 .ردراو ینفوم

 ندنتجیبونج قرشواق رش یساضق نبرت و -
 لاعش «هلیفاعتس كا ابف ؛هلیساضق هنتشرب سفن

 ندنفرط قرش لامش «هلبساضق هچ مو ورتم ندنتهج يرض

 ندهبرن ۲۲۰ «بولوا دودح هللدودح هبرصیئد
 دارن ول هک ردنوکسم هلایاها ۲۰۰۰۰ و ېک
 . ردلسم الماک یروصفو ناتسرخ یردق ۰

 . رلردملکتم هلال دژانرآ یسهلچ
 «دومرآ «الا سیف هلا هع واتم راخذ «بول وا تنم

 .رولوالصاح زونراق هلرلهویم رتاسویلاتفش «كبرا

 یشیرولا هبهتسارک « بولوا قوچ یرلنامروا
 قوفص هدایز نیتشیق یناوه . ردراو یراتا
 . ردسا كي نزاب «هدهسیا

 « دلو ندلاءاپب » ] ( = ناطلس ) 1 و
 ۲۳ هلن روس E هنس هدام



 ی دو

Malaga) ( ۰ا2. e)تن هنایسا  

 تنهغالام و هدسنتلابا هغالام | هغالام زاو
 ندنلحاس زکد قآ قرهلوا هدنقرش هرتمولیک ۷۰

 « بولوا هبصق رب عقاو هدهفاسم كالهرتمولک ۳

 زاسو موزوا وروف «یسهعلغ «یسیلاها ۰

 ؛كا «زممرق «یشماق رکش هلرا هوم

 ۰ ردراو یلاجارخا
 كصولغ هدایلاست (۲۰۱۵:۱:۵۵ ) همت
 هدب م راک ۰ سارق د

 ندنطخ لو ربمد ندیک ه هلاحرت ندصولغ قر هل وا

+4۲ 

 رب كویب هدنبرق لع یتیدلرزآ كتسهبمش رهشیک
 هدهرق و هدنس را نانو كوص «بولوا ت

 ردشلوب موبو كنج رب كويب
 هللادیع 5 دم هللاد,ع وبا (

 «بولوا ندا ریهاشم (باکاا ۱ نیدلالو
 «جیاصا ةوکشم » هن « خب اصم » كس وغب هدش دع

 وب .ردشلول ترهشهلبربتعم ح رشیغیدزاب هلناونع
 . ردشغا لاکا هدنخمرا ۷

iناطلنس ناک عنج( اڄ ا  

 كا 0 | یدنفانیدلالو
 ندالکشمک «هیمالسا تفعشم ماقم هعف د یکیآ هدنر ود

 هلسرادم رود لوصالایلع
 ندنراتولوم هرونم هندعو رصم «هطلغ ؛بلح

 یلبامور هد ٣۷٣۱و یلوطانآ هد ۱۱٣۹ هرکص
 ام هداسبنغم تدم رو ؛شلوا یرکسضاق

 «هلتد وع هتداعسرد «قرهنلوا وفع 5 ن دتماقا

 زواج م یبهنس قر «بولوا مانا *یفم هد ۳

 لزعهد ۱۱۷ هو ؛ شا هرادا یناوتف روما نامز

 هنتع نع هزاعح باح نوجا 4 یافا « قرهنل وا

 جش اا هد ۱۱۸۰ هدوملادءب ؛شفلوا هدعاسم

 ۰ ردیللوعاتسا «بواوا

 زوام+ییهنس یر ید هعفدوو ؛شلوا مالسالا

 لشا ت «هرکص ندقدنلو هداوتف دنسم نامز
 طلا . ردش | لاکرا SANA e یغیدلوا

 یرلهعقر قوچر, «بولوا ینراه« لوس هدقیامت
 كذب «رلت رضح ناخ دی زیاب ناطلس ناکقنج . ردراو

 هاضتکر یواح یبهردان تک هدناخاد ین رش ءم اج

 سیر یلفوا هدعب «بودباصیصخت ینفقو و لیکشت
 هرتعم بک ییخ رب یخد یدنفا نیما دمت العلا

 هدهاکهزنت یهدنب رق یرب راج یر ج .ردشعا هوالع

 .یدیشمریدباپ یخد همشچرب امس هلیمسا مولا

 ا
 ی لو

 یمسا كناذ کیا ندنساط زاتسدنه ) *

 ررر | الو
 |.( یبسح  یولوم ) ییجنکیاو ۰« نجراعف »
 فرش ریسفت 4 هلراناونع « رهاوجلا مظن »

 1 | خم. رات تلز_ینکیا ۰ ردرلذمزاب

 ۰ رز دیس هنس

 «بولوا | كتاذ جاقر نده ار

 و : ۳و رب یرفورممد ۱ او
 فارشا هک (یموزخملا ىشرقلا ةريغملانإ سعث دبع نب
 .یدیا یدامادو ناكاهح وا ؛بوا وا ندشد رق

 ی هماعو ؛شلک هناعا هدنس هعقو هکم حق

 ۱ هدنتح یماول كنب راترضح دیلولان دلاخیم نارکید

 ۰ الا یشرتلاةبقع نب بهووبا) - ۰ ردشلوا دیه*
 ۰ نانعن ناف ترضح ندنفرط یسهدلاو هک( یوم

 ۱ هکم حق یخدو «بول وا یردار ك ( هنعهلا یر )

 ۱ تالخ و ؛شلک همالسا رارب هل دلاخ یردارب یوک

 ۲ كل( هنعهلایضر) ساقویلا ندهسهدن رونلایذبانج

  ندرخبرش « و «بصن هنکابلاو هفوکهن رزوا

 ح هلتعاجت و لحر تفارظ .یدیاشفل وا لزع یلالوط
 | راو یخد یسهرعش تعیبط « بولوا فصتم
 ( هنع هّلایضر ) هرونلا یذ نامع ترضح . یدیا

  شمالآ فرط هتناموقو ینداهش كزمدنفا
 « ینیدنلو هدنیفص هدنتیعم ه واسم هدعن «هدهسا

 یخد) ىلع ترفح هلب رامشاو هل رلب وتکم یتسیدن؟و

 .ردیورص یکیدلیا صیرح یثراق هزمدنفا (هنع هللا
 ۱ .ردشع |تافو هداروا «بولوا نک اسهدهقر دا

 | نب دلاخ هک( ىوزخملا ىدرقلا دیلولانب دیلو) -
  هراح ردب «بولوا یردار كنراترضح دیلو
 كشعج نب هلادبع «هدلاح ینیدلوا لرثم هدنس

 هما هب دف ندنف رط یردارو شوک رسا هنیلا

 همالساهرکص ندنتد وم هب هم رکم کم «قرهنل وا سیلخت
 | سبح ندنفرط شیرقرافک یبالوط ندنو و ار

 صالخ «هرکص ندندلواراچود هافجواذا «بونلوا
 جم یدبا شا ترعه ههرونم ةندم «بولو

 .هلایضر ) دیلو نب دلاخ یردارب دیک ندهکم

 هلمال سا فرش بوذک هیون بانج دزن ۵ ( هنع
 . ردشلوا هطساوو بس تاذو هنف رشت

 را رسا کتک ندهیمایغ ۱ 1

 ناو س نب كلملادبع نیدیلو) یدیجترب 2

 اورم لآو ییجتلآ تنبوما كولم ( مکح نب



 تان و

 «بولک هد هدد رخ جرات ؛۸ ۰ ردیسیمچو
 هدماش قشم د «قرهلوافلخ هنر دب هدنخرات ۸

 یني سلدنا هدنامزو ؛ شعا دوعق NE دنسم

 ل ندنتهج ناتسکرت هلا زکر وو هیناپسا
 عیسون هب یخ ندیلیخ هیم السا كلام «قرهنل وا حق
 هدسدقو ینارش مرح هدهرونم ةنبدم ۔یدیاشفاوا ۱

 قشمد «يک ییدنبا میسونو ریس ییاصتا دم
 سیسأت یبیوما عماج هلیفرص هیلک غلام ءدماش ۱

 ندکدروس تموکح یآ ۸ هليا هنس ٩ . ردشعا
 نایلسیردارب «بودبا تافو هدنخمرات ۹ «هرکص 4

 < دائ یلخ

 نكالادبع نب دیزب نب دیلو ) ی کیا کک

 یسیجنرب نوا كن هروك ذم كولم ( مکانی ناورح
 هدنخرات ۱۲۰ و ؛شنوط دنا ۸ ٤ «بولوا
 رادرک دیو رادغ«بول وا فاخ هک املا دبع ن ماشهیم

 یدنک«هرکص ندتموکح قلبآ۱ ؛«هلفاوا صخشر
 دب رب یسهداز مع « بولوا لوتقم هدنلا یرکصع
 . ردشاوا یناخ دیلو " 

 | فیرط ن دلو

 .ردشفل وا لتق هل دب ینابیشلا دین نب دی زی دلاخوا هدنخرات ۱۷۹و ؛شعا جورخ هدنراتج رواخو نیبیصت هدننامز دیشرانوراه < پولوا
 هیصفرب هد رق ا

 نالوا یدج كرلبسیردا «بولوا
 در هننافو كر هلیکج هب هبصق و هدننامزدیشرانوراه ( بلاط یا نب ىلع نب نسل نب هتلادبع نب سیردا )
 . یدنا شماشاب هداروا

 و ۰ ۳۳ ا نوتعنلو اموق هرتلک :!ا ۵
 تاچ گاو هدزکترو و هیناپسا یثراق هولوا
 ردتفلو ینادناموق شاب كنسهقفتم رکاب ابوروآ نوت هدهروک ذم هب راحو ٤ شاو ترهشا هلبس به رکسع تراهم یهدنسهیعطق ب راح ( ولرتاو)
 لوا اهد . ردشع | تافو هد ۱۸٣٣١ و ؛شمتوط هدنسهبصق ( هلتساقناقنود) كل هدنالربا هد
 . یدیا شف زارحا یتاونع هقودو « ی یخد هدناتسدنه

 | تنو

 ( یراشلا یابیشلا )

 ندجراوخ ءاسور

(vénètes)ندنس هم ا  

 یم قرش لاعت كیابلاتبا «بولوا

 و 4

 كرلنوب اذه انمو ىلا هروكذم ةطخ «هلکغا طبض

 همست (كیدنو یعی) ایجنو دوخاب ایتنو هلتبسن هنمسا
 نالواشفل و نکاسهدنحاس قیطلاب . ردهدقفل وا

 كريغص یایسآ و هدنتهجنویل كل هسنارف هلرل (دنو)
 نالوا شفلو هدنتهج ( یتومطسق ینمی ) هینوغالفاپ
 .ردظوطم یرللوا سنعه هلرلنوب یخد كرا (تنو)

 و هدناتسهج E 9ل 1

 EE ک قلآ هلعسا ۱ سد سبو

 لارف ا هقرد یرلبعکیاو یجنرب «بور
 ند ٩۰۷ یرلیجنرب : ردرلشفل و زئاح یتاونع
 لوالاو ؛شمروسمکح كد هنسب دالمم جرات ۹۳

 رشن هدناتسهچ ییدو « بولوا نایتسرخ 1 کا
 هد ۱ یسیحخکیا س  ردشلرک هو ددا

 هد ٤ ۱۱٣۹ و «شمروس تعوکح ا جوا زکلا

 هد ۰۲ یک وا  .ردشما ۳ اس

 هد۱ ۲۳۰ «قرهنللواكم رشت هتم وکح ندنف رط یردب

  هفود ابرتسوآ تقو لیخرو ؛ 2 شوا فاخ هنر

 ندقدشایغوا هلرالوغم ندا لاعاپ یناتسهج وهلیس

 یس درد --. ردشما تافو هد ۳ هرکس

 لارق ناتسها هد ۱۳۰۰ و ناتسهج هد ۳

 یخدیمالارق ناتسراجم هد۱۳۰۱ «بونلوا باتا

 یمالسجن و یش! یلغوا کوب «هدهسیا شفل وا فیاکت
 . ردشعا تافو هد ۱۳۲۰۵ ییدنکو ؛ شع | نیەت

 هد ۱۳۰۱ ؛بولوا یلغوا هانی درد ییعشب -

 هد۱۳۰۵ و ؛ شفلوا باتا هنغالارق ناتسراحم

 هر واب یلاتسراحم « هلغلوا فاخ هنر هدناتسهح

 یام دا هن دخت ناتسهلو ؛ 2 ی هڼونوا ی دردی ۶

 - ردشاتافو ءاضق هد ۰ E نکا هدکغا تارو

 كلراش یجندرد یروطارعا الآ یی آ ۳
 هد۱۳۷۸ «هنرزوا یلافو كن ردب «بولوا یلغوا

 باتا هنفلروطارعا هنالآ رار هلفللارق ناتسهل

 تيان « هلفلاط هناهافس ماوا و ؛ شفلوا

 ین رپ هواروم یمهداز معو ( دنومسیجم ) یردارب

 سلج هال آ هدعبو «سبح ندنرلفرط ( هسو )
 هد۱ ۶ شفل وا سیلخت ندنف رط یتشم

 هدنفللارق ناتسهج زکلاب هلا انمتسا ندقل رواعاربعا

 تافو هد ۱۶۱۹ و « ماود هدتموکح یارجا

 «هدهسدا

 ۰ ردشغ]



 د ن و

 هنس هدام « تو») ( ۷۵۵۸۵6 ) | 0

 [.هلیروپب تمجارص !
Venezia, Venetia ۰۱۷۲۵۵156,  

 ی قرش لامش 8 | كيدنو
 تلایا نالوا یانمه هدنلحاس ثكب کد قاب ردآ و

 ۱۰۰ 4۲۸ «بولوا رمشر, كوب یزکرم تیاطخو

 كوسرب هلبمسا قرام تنس «یفایل تسبرس «یبیلاها
 شفشود لزوک نکل راط «ینادیم چاق ر رکیدو

 رب هدنرلجما و یرلاسیلک منصم ددعتم «یرلفاقوس

 «ییارس رب منص» و یسا « ی. هسدفت راثآ قوح

 «یرلنادنز یلتشهد مقاط رب «لاق ندنامز کسا

 « یسورتا مت یدب « یراهاکج رفت هل هجعاب یعوم

 بتکم «یسهناسرت و هاو ط «یرلتخر لزوک

 هیرح «یتکم كوي رر صوصخ هرازق « یسیدادعا
 «یهسردمصوصخ هنابهر «یرلرتکم هسیفن میانصو
 | لا «یسایمداقآ « قراهلاراد ر هلیسا ( هننآ)

 لوس یواح یرلباتک قوچ تب شازاب هلیسیزاب
 اذه عمو ییانصو تراجت كوشود « ی هناتک رب

 هزاسو ونا «نولاص «ماج هلتاپوسنم كړباز كوب
 هدیرتسا «هیللدراص «یغاپب «هتسارک هلبرا هرب اق
 رهثرب بیرغ فب كیدنو .ردراو قاحارخا هراسو

 هدنرزوا تنهطا ۷۰ شلرتآ هل رالودج زبکد «پولوا
 یربوک ۲۲۹ هدنرهرآ كرلنو «هلفلوا س سۇم
 هرتم ۲۸ ییروک كوس كا . رونلوا طالتخا هليا

 هدرالودح . ردهدنرزوا رک فت رو هدنغلت وزوا

 رکر اک یسهشا . رولشیا لادنص ردق ۰

 یماوه .ردعدق راکو ضا یرثکا «هدهسیا نیتمو

 ندالبآ هدنسیدالیم خیرات ٤٥۲ .ردیلتوطر یلیخ

 ؛شفلوا سیسأت ندنفرط را ( تنو ) ضعب ناچاق
 هصوصخح تموکح رب هدننروص تروب> هد ۱۹۷ و

 .یدیشمالشاب هغفلوا هرادا هلا
 تكیالاتا ( ۱۵ _ هطخ ۰

 او و a ۱ كيدو

 هظخ رب كو هدناحاش یرف لاعش كننزکد یم
 «هلبل طخ هزئالیم "ابونج «هیدرابمول "ابض «بولوا
 "اقرش «هلبزکد قینایردآ ندنفرط قرش بونج
 - رتسوآ یخد ندنفرط یبرغ لاعثو "الاعث هایرتسوآ

 .رددو دم هلب را هطخ لوریتو هيت راق ؛هلوس راق كتاب

 - هاو هرتمولیک میرم ۲١ ۵4۸ یبهیعس حاسم

<۹4 

 یلیخ رپ كنهروم هلرازج قوچرب رکید و دیرک

E 
 د ناو

 هرتمولیکمبم رب هک «ردیشک ۳ ۰۸۰۱۰۲ ییا

 هدنتهج لاعشیسیضارا .رویشود یدک ۱۲۰ هنشاب
 دم یراکت) هنا-الس بلآ « بولوا یاغاط

 یلجاوسو زود هبا هج قرش و بونج . رولوا
 رابنا قوچ رب ندنلابج بلآ روکذم .ردقآ

 جدآ «وتنرب «ونابب «وتنمایلات :یرهماشاب بونا
 رادلوصحم و تبنم كم یغاروط .ردیرلنامرا و و

 ردراو یالوصحم رئاس و چرب «هریخذ ۰ بولوا ۰

 هتسارک یلبخ «بولوا قوچ یرلنامروا هدنرلغاط
 كیدئو : هدهیکام تايسقن ییدءث . راقبج «

 هو «هووداپ هوزیورت «هڼولپ «هن بدوا «ونیوور
 .ردمقنم هتلابا ۸ هلبرلعسا هنور و

Rép. de Wénise ) یترومج ۰ 

  3تقو و ۱ كي
 قلوا رهش نالوا یمانمه یزکم «هکر دتلودر "

 «هرزوا ٩٩۹۷ .یناونه ( جود ) هدنسیدالیم را

 تموکج رب هجمرآ هدنتساير تحت كسیئر رب زا .
 ثننلروطاربعا قرش اداو ؛شعالکشت هدننروص

 نرفیعنوا «هدهسیا شغل و هدنتیمبات تح اتروص .

 ؛شعا لالقتسا نالعا نوتبسب هدیدالیم و٩٩۹۷ده

 یجنرب نوا و « طبض ینر)هلکسا هیچالاد و هیرتسیا
 كلام میسو اهد تاق رب هدنرف یعکیا نوا و

 تاقدیارجا هرلیک تك هزبب و هونج یناافس «كرهدیا .

 و« هدنرلنامز بیاص لها .یدرادمالهاب هكا تلری 
 ترجا « بولوا ین؛افس تیدنو هعاشاب ندىا لق .

 یدژربلآ رلتکلم و رهبصق اثکا هدنلباقم ۰ ۱

 لدنفرط یراک:رف بلص لها تیهینیعنطسق
 هرفس و هل اغس یخد رلباک, دنو «,دنطبض مشتراد 

 «زومب یفآ هلیمق رب كروك ذم رمد « ندنرفدنلو

 نوا . یدیشمک هنیلا یتروهج كیدنو یراهلکسا
 ېت روهچ هونج هدنائاوا یدالبم نرف یجندرد

 هنتب روه كبدنو و هذوف یارحا هدفرث یخد

 كود ییآ وب نالوا سنیمه «ندنغیدالشاب هتباقر
 ؛شلوب عوقو را»راع یلتدش قوچرب هدننیب هبرح
 دابلاتا یتروهچ كبدنو هنیرزوا یر كرلنوب و
 هوا رویم هک زاو ندنکلاع نالوا هدهرق

 طی ندیکی نقاط ر كراو هدمب « هدهسیا

 اعو یعف ندنفرط رایلن اف كلورناتسا .یدیشعا



 یشراق رلیلکیدنو ام بسا كنها
 هروم «بویمهلوا ردتقم «هدهس راشمشیل اچ هنهروط |

 توف ینغوچ كربازج رکیدو یزوسیغآ هلراهلکما |
 شعب كال دوانرآ هدننافو كکي ردنکسا .یدراشعا ۳

 هلبتبصو كټ (ورانروق هنیرتاق ) و ینراهملقو هلکسا |
 یا ملس ناطاس « هدهسیا شا طبض ییرف |

 ناطلسو دیفس رحم رازج اش هللا سیر هدننامز

 تنهباقع تود سیربق هدشامز ا

 شمرون وک ی رل يا كپ كرابلکیدنو و ؛ش
 كن راع یورپ دیماو اق مآ یخد تراجت یرلقدلوا |

 فدنو قا هرآ ر «بودبا یندت قوچ «هنرزوا شک
 كوس .یدیشلوا لب هک هنیلا كټ هبنایسا نوتبسپ

 شلاق فرط یروهچ كيدنو هدننبرا ترایانوب ۱

 طبض «یکلع و نویلوا هد ۷ ؛ہد سا

 هبایرتس وآ « لباقم هندودح نر و ه هئالیم ییدنیا |

 تیدنو هدروکذ م ځرات هلهجو و .یدیشعا ملت

 ؛شاوب ماتخ یتروهچ كیدنو «بودیا باف لالقتسا
 توا رابعا کے لیکت نول وان هد ۵ 99

 قالا ید ییدنو کجا دادرتسا ندای رتب

 . وا یطوقس تاویاوا هد ۱۸۱: «هدهسيا شع ع

 هد۱ ۸۸ و : ؛ شغل وا هداما هیایرت-وآ كیدنو «هنرز ۱

 « هدهسراشتا تیروهچ نالما «هلمایق ریاکیدنو 1

 ؛رلشلوا روبحم هیلسث هرکص ندتمواقم كلنس رب"
 هنفللارق ایلاتبا ید كیدنو هد ٨ تیام

 هر دشم اوا قاحلا 4

(Golte de Venise) 4 
 اروم ییزو | یزفدوک كيدنو ۱

 هلییصنم )و ) كنایلاتا دن رف لاش یاب

 a یوا كنس هرب زج هبش ) هیرتسیا ) تبایرتسوآ /

 اس رقت یر هیطس ةحاسم «بولوا زفروکر ی

 ا یغآ و قاقاتب یلحاوس .ردهرتموابکم بص | ۷

 "اضهب یخد هننززکد قنا ردآ نوت هدزماسل س

 «یتینایردآ »] . ریلی رو یان یزیکد ابو یزفر وک یدنو _
 ۴ هل روس تعحارص هنسهدام

E ۰ 0و ناتسدنه  
 د

 هک «ردلابح *هلسلس رب هدنتهح بص ۳ 2 3

 (هدابرو) و هدنتج بوذج نت کام < یطسو دنه 8

 تالاا » ندنس هلسلم ( یهام) مدیا امش هازیداو

 | .ولک ۰

 کج

۰۰۰ 

 هقرش ندب رغ كده دودح « هطسو

۲ 

 اڭ و °

 هایم مسقن رب و «بولوا دتع هدهفاسم كلهرتم

 راوص نبا ندنراکتا یلاعش «هلکغا لیکشت یطخ

 ۰ هنیزفروک هلاکدب_هلیسهطساو یغامرا ( كنک )
 یربن هدایرو روک م رلتننیا ندنراک:ا یونج و

 .رولیکود هنیزفروک ېک تیام رحم هلیسهطساو
 ,Vener) ۲۵۵۵۲۵ ( نرو دوخای | +

 9۸" «بولوا لوک كوب كا كجوسا 4
 ° هلا ۱ ۰؟و یلاع ضرع ۷۲۰ لا

 ندیقرثلاعش .رولوا دتع هدنرهرآ قرش لو ۰"
 .ولیک ۷ ه کا یطسو و ۱4۰ یلو هیلرق بونح

 4 طف لیس هط ساو یغابآ ناد (فلااتوک ) .ردهرتم

 هللوک (رو) و ؛رولکود هن زافرو (تاغتاق) یهایم

 طالتخا هللودج ( هالور) نالا هد ۶

 ره «بوالو راهروم* قوج رب هدنرارانک ۰ ردیا

 .ردشغ وا دیدم یرلطخ لو ریمد هنفرط

 ۱ الئوز و
 تاودر رونلوا هرادا هدننر

 لیتنآ الاعثالئوزنو -- ۰ یسهحاسمودودح

 یمالط آ طبح رحم ندنتهج قرش لام «هلزکد

 اوج «لیعق عیات ههرتاکزا تب های وف ترش «هلبا
 «هلبتکام ( سانوزامآ ) نسهعمتجم كلام الب زارب
 رب مظظتنم ريغ . رددودح هللا ایبمولوق یغد "برف
 یاعش ضرع ۱۸*۰ هللا ۱۰۳۲۰۳ «بولوا هداکش

 دتع هدنرهرآ ی رف لوط Veo هلا 19

 ۱۰۲ ۹۰۰ یبهيمس ٌةحاسم « هدلاح یغیدلوا
 . ردیشک ۲ ۳۲۳ ۰۲۷ یسلاها و هرتم ولیک عب رص

 لحاوس « یراپنا و لابج « یسیهیبط لاح

 بونجیمی هدنتهج هایوغو هلبزار --. یرازجو
 رلغاط ر دیا کام میسقت طخ هدندودح قرشو

 ( اعراقاپ اریس ) نالوا کوب كا كرلنو « بونلو
 (ائارو) هدندودح هنابوغ ؛هلدادتما هقرش ندب

 یعافترا هدر یبدنود هک رود یر وا هلام هل مسا

 2 برف ینه هدنجواروا ۰ ردهرتم ۰

 - لاا ینا (اهراپ ارس ) رود یضواع هیونج

 هلام قره رآ ندر هلسل-و« ندیا او دودح

 «بونلو رل بهشو رالوف قوچرب رولوادتع ییفوط
 ( هتخ.ر یداریس ) ی هدنتهج قرش یراکوب دلا
 هن ررر ۰ رد ( .دیلاغیاماریس ) یهدنف رط بی هلا

 ۔ ونج یاش مآ (۷۵۵۵2۵6۱۸)
 وص ەقەتەرێھاچج هدنلامش كنو

 ۰ رد هلقتسم



 ز ن و

 (هدیرب«یدهریلبدروق) «ةشب ندلابجوب نالواط ره
 كنس هيظع لابج *ل-اس ( دنآ ) غاطكوس رب هلبسا

 كنب زفروک ( وباقارام) ؛قرەلب رآ ندنلوق قرش
 هلحاس « هلدادتما یرغوط ه قرش لامش ند:

 لحاس «دارهود یضوط هفرش « هدنک دتا برقا

 یءدنسیشراق ی. هربزج ( دادینبر" ) "ایزاوتم هل
 كل هللسو .رولوا لصاوردق هننورب (ابراپهدن )
 4۵۸۰ كل( هداوناربس ) نالوایغاط كسکو دكا

 « بودیا ط اطحما بکه دعب . ردراو یعافترا هرتم

 یسامتنم « هرکص ندکدرو دیک هنایرج كرهنرب
 ۲۰ ۸ هدنغاط (انوس ) هدنتسوا كلحاس وهدنم رق

 هدنسهزآ یقاطلابج ییاو ۰ ریلکو ردق ههرتم

 دل هضوح مساوو كرب یھ: یظع ےسق كيالگوزنو

 كغامر را مظع ی لب ( ورا هوا هک. رود

 یه ونج هلا تالثوزتو قامرا و . رديسهضوح
 «لکشنلاب ندراہنا قوچرب ندیا نامبن ندنرلفاط
 (هرآ وه راف) ندلوص ؛هلناب رج ییفوط «ینرف لامش

 نالوص ‹«ذخالادعب ی رارهن (یرآ وتنو) ندغاصو

 هونج «هل ۲ یی ( وروایآ وف هر ) ناک ژدایبمولوق
 هدیفاشآ اهد ؛قر هق آ ییغوط هبقرش بونج هرکصو
 ندارواو؛ريل | بهز وغو رو تیاهنو هنّژارآ هداسیو

 یرآ و روب ویلاراق «هرّژات ندغاص ؛بو و د یرفوط هقرش
 دنا مته زاها یری ر .اهد دفا یاو یار

E | EEطیحرح ندرازغآ قرچریو  
 هرتم ول ک ۰ یهارحم . کود هب یسالط آ

 . ردشینک هرتم ولیکم ب ص ۲۵ ۳۰۰ یسهلادو زوزوا

 (هراکیزاق) هل رهن 0 ( مبا فامر اوزامآ

 (قوئروا) هلجو و .روندیا طالتخا ندنعبات مات

 ؟قرشمق یخد كل هببمولوق «لکد تنالوزنو رکاب

 هضوحو . روالپوط ینسهراج هام كسیلاعت
 دروف ) روک ذم ییض را الئورتو نالاق هدنجراخ

 نالاقهدنسهرآ یدودح ابیمولوق هلا ( هدیمهرل
 هکد هلشرص تلنهروک ذم *هلساس هجون لحاس هلرب
 روکذم یس+هراج هایم تایو . ردرب راط یهدنسهرآ

 هبیرضوط ندبیفوط ايو هنب زفروک ( هبیاقارام )
 . لعو ییداو قوئروا . رولنکود هن کد لا

۹۹ 

 هدیونج یاقمآ هدنفارطا یمالعا مسق صوصخا

 دتعرلارع مساو ندسنج نانلوا ریبمآ ( سوال )
 « بولوا یلیتنقیچ یلیتنریک یلبخ یلحاوس . رویلوا

 ز نو

 هتفچ هجا جا لما ( وبا رام ) هدش غ یامنم

 ۱ (هنآرغارا ) هدنسیشراق یزغآ كوب و زفروکر
 ۱ لا لیوا ص هلخزرب رب راط ههرف و نوزوا هل.مسا

 (ابراپ ) مقاو هدنتهح قرش . روبناو هربزج هبش

 هدنفرطقرش و ( وقابراق ) هدننیض هانسهرب زج هبش

 | کوا كنسيجکبا « بولو یزفروک (ابراپ ) هنب

 . ۰ ردیلاپف هلیسهربزج ( دادینب رت ) عبا هبمرتلکنا
 | قوچرپ هدل-اوس هقشپ ندنبصرم قوئرواو ندرلنوب
 ۲ هدنرلقیجآ ثلحاوس ۰ رددوح ومرلن ای و رلب وق جوک

  «هتب رکرام : یراکویب كا «بونل و رلهطآ قوچرب
 .ردهرئاسو نوروا « ژاساروک «سوربآ و

 تاناو.ح «یاابو تاللوصحم ۰ «یماومو ملخا

 ۱ «بولوافآ و قاوعص تب یساوه هدلحا وس — .یداعمو
 هدرمافرا یک هدنرهرآ هرتم ۰ ۰ هلا ۷

  نالوا كکو ندنواو لدتعم یساوهدلرلرب نا

 شم هلرارپ قعلآ یءدلحاوس ۰ رده رس هدرارپ
 - هضوح قوت روا ؛ع ورنمییضارا كرارابو یداو
 ۴ راسولال زسرانک هدنتهج برضو یرلبراقو انس
 : ردعفامروا یرلرب هاسکو و: قلا
  هکمریدشت هعفان تالوصح عوره یرار لاوه

 ۴ «ینماترکش 766 «هوهت قوچ كا. «بولوادعاسم
 , «هنیچد «قوج ژاق هلناو «تویج «قوماب «نووت
 راسو نع «هیعانص و هشولت تاناس «هنیقهنیق

 هرلعافترا كاهرتم ۰ راخذ . رولوا لصاح

 یرلعرز «هکدتیک «بولوا لصاح لزوک كب ردق
 هکلبجهتسارک یرلنامروا . ردهدقفل وا رک

 تاناب و یرلجافآ لزوک هاب راراپ هنازوفنامو
 «بولوا قوچ یرلندعم . ردیواح یهراسو هیبط

 هدنرل فاتح یرلنعم رفاب و نرنل آ كلبدمش
 تاناویح راسو نوبق «ریفیص ۰ ردهدقفل وا جارخا
 ۰ ردهدقلافوح هگدتکو قوح هد یس هبلها

 دلوصو كرلبلالث ءزنو -- . ىنراجو میانص
 هدهروکذ م تکاع «ربیارب هلبرلت مغو دهج یءهدرلتفو

 تن هیضرا تالوصحم یجآ و یرکهلب زونه عیانص

 لدتعم

 درلبش قاعتم هه دام تاحاستحا و نا یخ

 تف هیعیبطو هیعرز تالوصحم یتراجت . ردنرابع

 كرلیش ېک یفالومعم هقر افو همتما هلیجارخا كن
 دهلدابم یهدننی ایشا عون ییاو و ندنلاخدا

 0 قالاخداو ۸۵ : یفاجارخا « بولوا ترابع



۳3 ۳ 

 3 د و ۱ ۳

 یراهلکسا الئوزنو ۰ ردهدنرهدار قنارف نوب

 1۰ یخد تراج یلخاد نانلوا ارجا هدنسهرآ |

 ۸ هيلع ةبراجت انس ۰ رولوا غلاب هقنارف نویلم
 لوس كا ۰ ردنرابع ندنسیک ن كاب ٤ ١ هللا رواو
 هب ( ولباق وئرتو ) هلبا ( هربا وک ) نالوا یراهکسا
 یراروباو هتسو همت كلاعو نالآ «زسنارف «زلک:|

 نالوا هدکملشیا . راروارغوا هدنروص مظتنم
 هدنلوط هرتم و ۵۰ ىجا یرالوب ریمد

 .ردهدنمکح *یشال ةبسن هنتعسو كتکام «بولوآ

 رادررب دنرهش اد صو هدساقارق نالوا یر
 . ردششل وا لیست نونفلا

 — . یرلیهذمو ناتسلو تضخ «یسلاها 5

 سلاخ یی ضا-م یردق نویلم مرا ندنسیلاها

 هل ایل رب لصا یروصف «بولوا ندنسنح لویاپسا

 فات بک ندرالویناپسا هلرنو و ندرا جز"
 ۰ ندرلیلر . ردنرابع ندرازلم هدناحرد

 و ی هدنلاح لقتسمو یشحو مویلا یردق

 هلوینای-ا یمسر ناسلو كاکیلوتف یوم بهذم

 صوصخم ناسل مویلا یرلضب كرا بلرب « بولوا
 . رردهدقعالل وقف یترلعدق

 ٩ الئوزو .  یرلهبصقو رهش « ینایسقت

 ءاضق ۱ هللا رم ۲ و «تلاا ۱ « تروهچ

 هلبراسوفن رادقم كرلن و «بولوا بكم ندکرتشم
 هجورپ یبیلاها ریداقم كنب رازکرم و یرازکص
 ردیآ

 یسوذت یزکی یسوف

 ۷۲ E۹ ساقاراق AI كرتشم ءاضق

 ۱۳ ۰ هثولسراب ۳۰۰ ٥۹۷ یتروهچ زدنوموپ
 ۱۱ 2۸۰ داولوب دادوج ۷۸ 1A1 راوبلوپ

 ۳۸ ۶ هیسنلاو ۱۹۸۰۲۱ ۰ ویو اراق

 q tor وروق 3۳۵ 13 7 ۴ نوقلاف
 ۳۷ ۷۲ وت وک, زیکراب ren سد هرال
 ۲ ۸ اد رح ۳۴٦۱٤٩١ ۰ سدنآ سول

 ۱۳ ۸ هروق 44« ٩ 4 هدناربم

 ٩۰ ۹۹۰ هرا اوغ TENAN هروماژ

 ۳۶ ۶ وساقا دام ۸9 ۵۱ » هیلوزآ

 فرح ودنان رفناس 10 ۰۹۷ قلایا سانوزامآ
 6 هتس وتو ۷ یرجب هیلاد
 » هبويآ و غا راپ 1۵ ۰ » ربحایآ وغ

 دی .یسهرکسعو هلام “هوق < یسهرادالوصا

 «بونلوا هرادا هدننروص هقفتم ریهاج الثوزو
 باخت هلتدم هنس ٤و O نوجا تبروهجره

 9 و فریب

 ندیلامهنیما تتیمربکرم لدیشک ۲۷ شفلوا
 هنس ترد هنو یثکر  هثشاب یدک ۵۰ ۰۰۰ ره

 یاٹوہم سلجمرب بکر ندیشک ۳ بغنم ہلتدم
 ثومیمو ۲۰ كرلةج هنلوا باخلا هنابعا . ردراو
 ینشاب ۳۱ كراج زړو یار هدیافتنا هل رلقح هلوا

 ۸ U سیر ۰ ردطرش یرللوا شمر,دلوط
 هلئدم هنس ٤ هننهرادا سلجم نالوا کم قك
 ندنشرا یر ره ۰ یلالکو ته . رونلوا بالا

 هنرزوآ ینیاک* كروهج سیر « هلیط رش قوا لوئسم
 فراصهوتادراو . ردیا لیکشت مدآ قج هل وا لیکو شاب

 «بولوا هدنلهدار قئارق نویلم ۰
 .ردنرابع ندنموسر راصحاو كل رک یتادراو هجلشاب
 داول رہو ندکولب ٦ یرواط رم یرکسع هم اظن

 | بکر ندیشک ۰

 ی ك وڏ س

 ندرواط ۱۱ «هرزوا قلو
 هدننامزبرح «بولوا ترابع ندرفن ۲۹۲۰ ینعی
 هرونلوا قالا ید هیامرکاسع ٩۰۰۰۰ هرلنو
 . ردترایع ندهنیفسآ هعطق ۵ یهرح *هوق

 دارالویناپسا الوزنو .  یسهخ ران لاوحا
 هدنفشک ی انا « بولرا ندرارب یراک-ءبا فشک

 یرهبصقشب گرلیلر نایک هدنلوک ( وباقارام )
 كعد « كيدنو كچرک» « هلکادهزکب هکبدنو

 قموکح لوتایسا  یدشفلواهمست هلعساوب نالوا

 )کشت نسیم مق نتلایا ( ساقاراق) هدننامز

 ؛ شعلا لالفتسا باستک | هد ۱۸۱۱ « بودا

 هدکار هلبا ایبمولوق كد هرات ۱۸۳۱ ند۱۸۱۹ و
 . ردشلرآ هدروکذ م ځی رات «بونلو

 كراكبل وتق (8ئ ۷:۳۵۵۲۱) - ت

 كلا «بولوا یرازب نع چاقر, هلم ساو
 تاریخ قرجرو ندیأ تافو هد ۱۱۰ یرارومش٥

 ود ناسنو تنس) نالوا هطساوو بیس هنسیسآت

 .رد ( لو

| 

 |ناسنو

 هنیس لی سنارف (۲۵۵۵۵۲۲۰۵)
 هرتمولیک ٩ كسراپ و هدنتلایا

 « یسلاها ۱۳ ٩۲۰ « بولوا هبصق ر هدنقرش

 شفل واذاخمنا هاگتهزنو هضور قرهلدوروق «یسهملق

 یامروا ر لزوک یداح یهراج هایم و یرللوک

 . ردراو یکم یج وطو
 1 , ۱ ۰ (Venus) ۱دنربطاس جالب کا  

 ؟هدوبعمر هانک تو لر



 9 ی

 .یدرونلوا مز یس كلامج و نسح «بولوا هموهوم

 . یدیا هفورعم هلسیعسا (ییدورفآ ) هجراینانوپ
 ندیرب مان ( هوب ) هلا یرتشم ایوک هدتباور رپ
 ابوکو ؛شلوا دلوتم ندنکویوک زیکد هدنباوررپ و
 تكلب و هنب . یدشفل وا لق هام ندنفرط یرتشم
 ه(ناتلوو) نالوا کر ج كا كن هبذاک د هد وعم ند فرط

 «هلکمهمروک هلند هنیدنک جوز «بوایدبا ځو زت
 خیر «هلبا یرتشم «قرهنلو هدراقازسافد قوچرب
 . یدیشعا اد دالوا هلراراس و هلدراطع .هلبا
 هدکلرب هلحم ییدنک ناقلوو هرکرب بوک قح
 « هلک ۶ ا هطاحا هنا كغ آ رب هدلاح یرلتدلوا «بولو

 هب یوم *هدنخ ‹ كرهرونو-ک هبهبذاک هل سلجم

 تنءرهز زسهپش رلعاشجا وب . شا ضرع
 ردهانک ندننارق نالوا هلر,رابس راس
 كرلبل آور یثراف هرلینانون هدنسهراحم | ورت ایوک

 كرل یلآ ورت هدو هک « یدیشغا مازتلا ینفرط
 هنراتدلوا شفلو یتشبنب اهد ندرلیانو
 . رودیا تالد

 ندنکولم نایناکشا (۲:۵۵۲6)
 «بولوا یلفوا د داهرف یجندرد ۹ نونو

 نهر ندنفرط یردب هدیدالیم لاس ىج ۶
 | سوتسفوآ هدمبو ؛ شاردنوک هامور هلیق رط
 هانسیدن ؟« هد هسیاشفل وا داعقاهنتخ نارباندنف رط

 تک ازت هدنتعیط ندنتماقا تدملوط هدننامرالامور

 «بویمالشوخ یسهم «ندنفیدلو لصاح تعالمو
 دیعت یقسیدنک «هلداهقا یاودرا یچ وا هنر

 كټ هنالاف «بونود هنغار وط امور هنب «هدنراکدتیا

 ؛ شلوا رومأم هتماقا هنسهبصق ( سیاوویپموم )
 یاننا « هعقسیا قجاق نداروا رفع تدمرو

 .یدشعا تافو ءاضق هدنرارف

 ریهاشم ( دم نب نیسح هتلادبع وبا )

 باسح «پولوا ندنیدحم و سا ینو

 .ردروهشم هلیتامولعم ترفوو توق یهدضلارفو
 هددادغب هدنسهنتف یریساسب عقاو هدنخ رات ۶ ۱

 تافلأت قوحرب هدضنارف < ردشعا تافو ًادیهش

 .ردراو یسرتعم

CALLS )۷۵۱۳۵۵(۱ ۰هر دا )  
 e A نوراوو

 هدنرزوایره ( هژروم) قرهلوا هدنسیبیف لاعش

۰۹۹4+ 

Eلو ۰ هلا یلامث ضرع ۰ تا زا  

 3 د و و
 یسیلاها ۱۰۹۱۳۰ «بولوا هبصتر یزکهیحان
 هراسو دغاک ۰ هقاش ریصح « تاغ هل زب رو نکو

 . ردراو یرا هقر اف

 2 ادرک ماول ۱ ط  (Votiahs) Oو نیف ندهمنارو اوقا 7"

 «بولوا موق رب بوسنم هنموف تا
 یرافدلوا ترابع نددارنا ردق ۱

 هدنرتلابا غرونرواو هقایو تبهیسور « هدلاح
 . ]ردنا اس

(Wou. Tchang) ( ۰+(ه وه)هدنیج  
 «بولوا رهش رب یرکم كنتلاءا ۱ غناچوو

 هدنسهرآ ثاوک ییا«هدنرزوایرب e غن (

 .ردعماح ی یاهاردق N >> و مقاو هدم رش

 قیجآ هنتراج كرازلکنا هدنرزوا كروک دم رهن
 می دفاک «یلاج سیف « بولوا لدرا هلکسا نالوا

 . ردراو ینراجم كلشياو

 ین-هقفتم ریهاج هرج وسا (۲۸:0) ۱ دوو
 ی وذح برف ك:حاوت ندا کر

 غ روبرفو لتاشون “الامش «بولوا ی
 «هلیسهبحان هلاو هنب وب «هلبراهیحان هلاو اق

 یخد برف « « هلیس هان ونج و هل دودح و
 ییسهس ونج دودح . رددودحم هل دو دح هسنارف

 هدیسهس رق دودح «لوک ونحو یتامرا هنور

 E گانلوک و ج . روب آ یلابج *لسلسهروج
 E نوت ین٣! یمظعا مسف و تكنلحاوس دام

 ۶ هحاسم . روینلو هدناخاد و یمهیلاعش

  ییلاهاو هرتم واک عب صم ۳ یسهییطس
"ooهنشاب ورتهولنک هد ص ره هک« ردیشلک ۷  

 بلآ یتهج قرش بونج ۰ رویشود یشک ۸
 «بولوا تراع ندرلغاط كسکوب طو ص هنسهلساس

 .ردزواجم یبهرتم ۳۰۰ ۰ یعافترا گرلغاطهددودح
 ا ا ) با یفرط امف برف
 دهرتم ۱۰۰۰ یرلعافترا « بولوا ندنراکتا
 . ردهدنرا هدار هرتم ۱٦۰ ۰هددودح زکلایو یغاشآ

 موصت نایاش هلبراهوواو یداو لزوک هدتهجو
 وک ذمنالوا دتم هعیو كبهبحان .ردراو یمقاوم

 اشو ید هدنتيج لام هقشب ندنلوک و نج

| 

 هو ؛ ردهدنلخاد هیحا ول یسوونج مق كنا وک

 دنسءرآ كلوك کیا یسیضارا كنەیحان هلبجو



 د و و ۱

 كنبرکید و یجنرپ یبهبراج هایم كنمقر «بولو
 (هور) و (ههاس) < رولکود هلوک یمنکیا رام

 یرارب زار هدنقرش یاهنم زکلاب هسیا یراره

 «هرزوا كاكود هنغامرا نر ؛درزکض ندتدالوص |

 هدنزرانک فهوک یساوم . رارآ یرفوط 1
 تبنم في یغار وطو لدتعم هدنرارب قم آ و

 داراب هنلامعا بارش لزوک «تابوبح راراب هنجارخآ

 تاناویح .رولوا لصاح یعاونا كرلهویم و موزوآ
 : قوام ردق وچ یراریغیص صوص ا ىلە ویمهیلهآ ۱

 یزوط اق « وتلافسآ « تروکوک « روک « ریمد
 با رو یس هس دعم هایم «بولوا ترابع نددرامو

 : یس هیعانص تالو .ردراو هدیرهراغم لکشلا

 «بولواترابع ندهراسو تعاس «نابتف « هخوچ

 یرلیاكب ینراعم . ردکاشیا تب ینراج تیسنارت

 حق كنسیلاها .ردراو یرلبتکم لنکم ؛بولوا

 ردق ۱۰۰۰۰ زکلاپ «بولوا ناتسئورب یمظعا
 هب هجزسلارف رونلوا ریبعت ( شو ) ردراو كيل وتق

 . ربردملکتم هلناسل رب قشم ندهعنالو هاشم

 (هنازژال)مقاو ه دنسیل ام لح اس كنل وک واج رک

 ه رف یر و هفرش یر نداروا ؛«بولوا یسەدلب

 ید یرفوط هلامش و ییآ هجنرانک لوک یرءلوا
 .رولوا دتع یعخ لوریمد ییا رکید

 تالو كالس ( ۵
 ا ۳ ۱ 0

 هدنرانکی سهووا كالس قرهلوا هدنسبیف لامش
 هبصق ر یزک اضف عناو هدنرزوا كدسرب لزوک

 ۲ «ینارش ماج ۱۲ «یسلاها ۷٤٥۰ « بولوا

 هد شر رب «یماسیلک ۲ «یسهیک7 ۷ ۰ یسهسرده

 کم نایتسرخ ۳ هلا مالسا ع و
 رب و نواص رب «ینمرکد ۷ « یاکد ٥٤٤ « یلاخ
 هلی ا رو ی.هراج هایم یتشک «ی.هقرباف قوماب

 لو ریمد ندیک هرتسانم ندکسالس . ردراو ی

 هروم هر یا ك .ردهدنرزوا یهاکرذک كنطخ

 ییا تل هنودک ام یسا هلیسا ( هسدا ) « بولوا

 .یدبایرهش ( الپ ) یرکید .یدبا یرب ندنزکرم

 سا یعسا ( هسیذا ) یسیرغوط اهد و ( هسدا 3

 « کنی » هدنناسل دژانرآ ییدمثو نودکاپم
 زوک م یلکیھ یر, ندرسس هدلوب ؛بولوا كد

 ۱ «ییادتا بت

۰۹۹ 

 | غاب ونک 4 ېک «ده سا زآ یراخذ :بولوا |

CL) 

 ندنراداقتعاهریطاساضمب قاعتم هیکو «ندننیدلوا

 ریل هینودکام ۰ یدرلشقا هيم هلعسا وب «یبالوط
 ندننکنسه راج هایم «هدنراکدتنا طبض یهفروا

 (هسدا) یخد اکوا «نوج راکدتز کی هنتخناپ كن رلنط و

 .یدرلشع | قالطا یم”

 هیجان هورتساو دایآ هجهرق یاضق هندوو

 یسیم مست «بولوا بک م ندوبرف ۸ :ربارب هلبرا
 قاغاط یرهلوا یواح یرلاعم و نامروا لزوک
 اضق *یضارا . ردتبنم كو قاهووا یسقرش مقو

o 18°ءا م یمود ۱ ؛ 4.۲۳۱ «بولوا مود  

 ءا یگود ۱۰ ۰ نامروا یئود ۸ ۰

 هدیئود 6 ۰ « هعگاب و غا یگود ۲

 یھنکیا «رصم یلو ص۶ هدهجرد یجګ رپ .ردهلرات
 هدهجردیعچ وا «رادواحو »را هلا یادغب هدهجرد

 «قواپ “چر .ردهراسو یرادو فالو یخد

 لصاح یخد هراسو ماسیس «رونک «نتک «نوو
 .رونل والامعا بارش هیت ۰ ۰ یونس .رولوا

 یخ « بولوا هقوچ هدیرلیرآ هلبراکجون كېبا
 هدناخاداضف .رینلآ یوم لاب هلا لابو هزوف رادقم

 .رونلوا جل قایاش «بولوا هاک:سد ردق ۰

 ید یه راف هر اسو قوما ؛«نوابص « نوا چاق رپ

 كلو «بولوا یدک ۲٩۳۲۵۰۷ یسیلاها . ردراو

 ندخالواو راغلب «مور یرکید فصن و ملسم ینمت

 .ردنایتهرخ بکر

 هال آ (۱۱۷ ۰۱۲۱۵۵۲۵ | .

 ندیا بیکرت ینفلروطارپعا | غربتدوو
 هردعقاو هدنبونح تی هبنال ا «بولوا یرب كرلقللارق

 فرش یغالارق غرب روو - . یسهحاسمو دودح

 «هغالارق هر واب ندن رلتهج یونح و یامش قرشو

 هداب ید ندنرلتمج یلونجو یلاعش برضو "ابر

 بونج کای «بولوا دود و طاح هلیفل هقود كوي
 غرب روو لوک (هسل اتسن وق) هدر زا رب نا دنته>

 ؛رونوط ینیرب دودح طخ هدنسهرآ هرج وسا هلا

 نالوا مبات هب هیس و رب هب ی یفوط ندب ضوط هدرو

 هنا كغربعروو هلامش ندیونج یتکاع نراوزنهوه

 ٤١ ٤۹۳ هلا 4۷۳ ۳۵ .روریکیکه ر زج هبشرب

E Eیقرش  
 ٩۹۵۱۷ یسهرس ٌهحاسم ؛بولوا دتع هدنراه رآ
 .ردیشک ۲ ۰۸۰۸۹۸ یبلاهاو هرتمولیک بم



 بلا لب لا

 غرب روو - .یراها و لابح « یسیهیبط لاح
 بلآ هدابنالآ یراقو یمی هدیونج ئاال |

 یرلفدنازوا یرضولط هلامش كنلاح لسالس هروجو
 كلەرتم ۱۰۰۰ ردق هن ره «هلغلوا عقاو هد راک:ا

 هبیلاعت یاننالآ « هد سیغون یرارب رک یافترا

 مق صوصخایلع ؛بولوا كرد و یسیضارا تم
 هداز ندهرتم ۰۰۰ ندرم یاذح ییونج

 یرلع افترا كج هل: د غاط و هلیغا زآ كنم افترا ۰ ر دعفت ص

 هلیسلوا ترابع ندراهپت قاط رب كروب «بویلوا
 عقاو هت کوا هو كوس کا غرع روو «رارب

 بصنم هزیکد هرق هدنتهج قرش بونج « بولوا
 نیر هدنرلفرط راس «هدلاح ینیدقآ هنوط نالوا

 یرب (راق) نالوا میان هب یلاعت رح نم هنفامریا

 ینسیبرط مسق نونب تتکلع هلبایرج یلجابمالوط
 (تسفای) ندبا قش ینسیلامش مسق و «رویشالوط
 قوج تي رولیکود هراپهنا و .روبل آ ید ینرپن

 كنسیضارا .ردقوچ یبهبراج هایم «بولوا یرلیاچ
 « هدهسیفو یرلاوک كوب « ندنغیدلوا یفالیم
 .ردفوچ یراکچوک

 .یلد اعم تاناومح و تالوصع «ی.اوهو ماقا

 نیشړق «بولوا فیطل كبو نرس نزاب یاوه -
 قعارزو تبنم یلیخ یغاریوط .ردهج هدایز یندورب
 .هویمو هزس هللاهعونتم تایوبح «بولوا یرلبا كی

 لزوکو قوج یرلاعرم .رولوا لصاح یعاونا كرا

 .رویناسب هیلها تاناویح رتاسو ریغبص یلتباک «بولوا
 هرق نالوا ینامروا لزوک ك او كوس دلا كنابوروآ
 ینیدلوا هدنلخاد تکام و یسیلام فصن تنامروا

 . ردقوچ یرلنامروا یخد كنب رلفاط رکید “ېک
 «رسرص «یکی غیدلوا ییئرثک یران دعم روکو ریمد
 هنلاعا نان «ریشابن «یشاط جریک «باش ءا

 هایم . رونلو یخد هراس و رلقاروط صوصخ
 .ردقوح هدیرهلزوطو یر هعلباق هلیس همدم«

 «بولوا یرلبا كم یمیانص - .یتراجتو میانص
 «دغاک «هعصاب «تناف «هیغاد داوم «ز « هخوج

 «راقجشوب وا «یرلقاط یاب قیشاق ؛تارهوج «تعاس
 .یمدو یرلهقراف هرثاس و ماج «هنیآ «هینوقاص
 هلتعنص یهظع قرب كنسيلاها .ردفوچ یرلهاخ
 هدنفرط ره «بولوا یرلبا كپ قراعم ۰ ررینیک
 هلق تاسسوم رام و رابتکم هدنروص لمکم

V۰ 

 ی۱ ۲۱۳۹۰كیلوتف ى0۹ ۱ ىنەيىسەج هدایز |

 ۱ :ردآ
 ۱۹۳۲۲  غروبسفیودول | ۷۸ دراغت وتسا
 ۱۷ ۷۲ دن و 1.۳ موا
 ۱11۱۸1 نکو | ۳ نورېلیاه
 ۱۳۹۸۹ نکنییوت ۱۳۹۸ نکنیلسا

 ۱۳۷۳۰۰ غروبسلدار ۲۲ ۱ تاتسداگ

 ۱۱۳ نکنیلتو | ۰ نکنیلئور |

 ی زا

 ید نوفلاراد ر لمکم هدهکنیب و ۰ رددوحوم

 كنراجن مبطلاب ینایقرت كیانصو تعارز .روینلو

 دارکو یلخاد كرک « هلفاوا بجوم ینسیقرت یغد
 .ردکاشیا تب ینراجت یجراخ

 -- .یرلبهذم و ناسلو تیسنج «یبیلامها
 ندنعبررب كنعوب «بولوا لالآ یسیلاها كغربغروو

 هردناتسلورب یروصتو یلئارسا

 «راقن :غربغروو -- .یرلهبصقو رهش .ینایسقت
 ژانود و ( نامروا ءرق ینعی ) دلاوچراوشا «تسغا
 . «بولوا مقنم هتلایا كويب 4 هلرلتسا (هنوط ىنعي)
 ترد و .روینلوا مبسقت هرلاضقو قاس رلنوب
  هجورپ یرلسوفن رادقم هريس ةحاسم كننایا
 :ردبنآ

 1 یلاعا هرتمولیکم ب رح تلایا

 ۰۹۷ ۱ ۳۳۳۰ راقت

 ۴۳۹۸ ol تسغاپ

 “A ۸۸ ٩ ۹ نامروا هرق

 e WV.11 هلوط

 ۲۰۸۰ ۸ ۱۹۰۱۷ غرب روو ًامج

 هداروا «بولوا نوکسم اهد قلایا راقن

  هدنتلابا نامروا هرق ۰۲۰۹ هنشاب هرتمولیک برم

 یک ۷۷ یخد هدتسفاو ۷۹ هدهنوط ۲

 . «بولوا یرهث ( درانتوتسا ) یخ ۰ رویشود
 هجورپ ید یرلسوفن رادقم هلب رلءرومعم هجلشاب

 بس .یسهبرکسعو هیلامهوق « یبهرادالوصا
 «پولواقللارقرب رونلواهرادا هلتاطورشمغ ربغروو
 ۰ ردیا لاقتا هدشنادناخ غ ربغروو اترا قللارق

 هنغلروطارع | LUT هلتثبه قالارق و هد ۰

 نوتبسب هدبلخاد روما یدعش « بودیا قاحلا
 هلبس هحراخ ٌةیسایس روما «هدلاح یفیدلوا لقتسم

 داضعا ۲٩ ۰ روللوا هرادا ندنیلرب یرکسع

 یناٹومہم سلجمر بکس نداضعا۳٩ هلینایعا تثیهرب
 :| باخختا «بولوا هلتدم هنس < باختا .ردراو



 کر

 نشا ۳۰ ید قح قفل وا با تاو ۰۵ قح

 هنسیم و ساجم نیر . ردطورشم هلقلوا زواع
 .اصمو تادراو . ردز اح ینقح ثمر دن وك اضعا 5

 یاری نالآ نوبلم ۳ یهب قرام نویلم ۰ فرا

 ى٣ كنسودرا هبنالآ ى .ردهدنراهداو

 یرکسع هنالآ مومع «بودبالیکشت یسودرالوق ۱

 . رونل وا ملعو هرادا هعءاظن

 كت کام لصاغ ربع روو — .یسهخشرات لاوحا

 تیادناخ نروس تموکح هداروا «بولوا یی

 یرلعدق رقمو عقاو هدنب رق داتسلاق هک« ردیمسا

 : رددوا ند نمسا تفیهماق رب نالوا صفو

 یرلګ رب «بولوا هملاقندننامز رلقتارف ات نادناخو "

 .ردیورم یفیدلوا شفلو یروما ردم كسيوولق

 یراکهرد اچو هلانع ( توق ) ابا توپ
 هد۱ 1٩۵ «كرهدنا كالما ميسون هنامزرورم«بولوا

 ( قود ) و ؛شلوا كلام کام ییدعش ناھ
 نویلوان كوب هد ۱۸۰ ۰ ریدا شلآ یتاونف

 یناونع قللارق ۰( قیردرف ) یسهفود غربت روو
 ندتفووا . یدیشع | میس ینکلام«ریارب هلکمریو

 هلا راشم هد ۱۸۱۰ «بولاق یاونع قلارق

 هد ۱۸۱ یخد اکوا “مو هد هردرفا

 فاخ ملمابو یعکیا هد ۱۸۹۱١ هداو و لراک
 . ردشلوا

Worcester ( ) هدهرتلکنا 
 زر و ك هردنول

 قرهلواهدنرزوا قیرط لوتسیرو هدنسیب یف لاش
 رهشر یزک تلایا هدنرانک لوص كب (هنرواس)

 :بولوا
 . ردراو یراهق راف

 « قیوراو « دروفاتسا قلایا رتسچروو --

 «بولوا طاع هلبراتلایا بورشاو دروفره «رتسچولع
 « هدلاح یغیدلوا هرتم واک ۰ کا و ۰ یو

 لدتعم یساوه .ردنوکسم لا لاها ۰ ۰
 میانصو یعارز «بولوا تبنم یغاروطو مالغاصو
 قلایا لودج رب یعنص . ردیرلبا كي یراج و

 ۱ رتسچروو

Pro.هبنوسقاص روهشم و یدلاها  

Worms )هسه كنەرناآ )  
 هدنفل هقود كوس داتسمراد سمدرو ۲
 قرهلواهدنسبب رض بونج هرتم وایک ۲ ٤ اداتسمرادو
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 سو و تا

 « بولوا هبیصقر هد رق یرانک لوص تای

 «یلکیهكرتول «یناماکعسا شب «یبیلاها ۰ ۰

 یرلاسیاک عنصم جافرو یرب غاب <« یلارث روهشم

 . ردراو

 -ەوقس وم ەدەسور( ¥ 601غ

 ۱ ۲ 2 ۱ ز و دوو
 قرهلوا .دنسیقرش بونج هرت-ولیک ۱۲۹ ۰ كغروبس

 ارد نالوا یعانمه مات هنفامرا ( نود )

 81۱۰۷ «بولوا رهشر یزکم تلایا هدنرزوا
 «یسهناضتک «یرلبتکم :یرااسلک د دعتم « يسل اها

 یر هناخغناب د ؛ یر قب راف ینا چا «نواص «هخوج |

 . ردواو یر + ا

 برف « ,فوبمات الاعش قلابا ونوروو -
 لب تل ی « والس وذ را زا « هنن رقواو قسروق

 «بولوادودحم هلسضارایرلفازف نود یخد 1

 هرم ولیک مبص 19 ۵ ۵۰ یر 4 ےس هام

 زود ییضارا . ردیشک ۲ ۷۱۰ ۰۷۷ «یسلاهاو

 ود پوطو

 لدتعم یساوه «بولوا ترابع ندرلهووا شینکو

 ھوق كنسيونج مىق زكلاإب ؛ ۰ ردتینم یغاروطو

 شم مبا کوو یغامربا نود ددا یهناما

 لزوک یرلامرم . ردبا قس یتسیضارا رلباچ
 یسیهام دیص «بولوا قوچ یسهیلها تاناویحو
 . ردلو یخد

 داوسهدس ص یاپ و روا ۹

 ۷ ۱ یر

 تا هیسور و ینتتهج ینونج قرش كل هةل هلیعسف یلامش

 .روب دلم ی عقاو هدنسهتوا هانی
 (وندلاو)ندنسهلساس هروج یسهلسلس هژسوو لصا

 نر «هدلاح یغیدلوا شلرآ هلل زافوت روفلب نانید

 لامش یسیداو

 ثكنسارجم هلزوم «بولوا دم یرغوط هقرش
 یخ د هبلابح هلدراو قورس وه « تراه هدنسهتوا

 «بولوا كد ندنتمج قرش .ردا طابترا سک

 رب هلفعازوا راکتا و رللوق ندنفرط برف
 «هلغلوا هدنلکش هبق یر هت ۰ ردنا ۱ لئام

 یرلکسکوب كا كرلن و . رونلوا هيم نولاب یغوچ
 « هلبا ( ربوبکر) نالوا افرا هرتم ۲

 یتولاب ساسلآ نالوا كسکو هرتم ۸
 .ردیرلغاط (هسناورس)نانلو عفت صهرتم ۱۰۰ و

 دن هلزوم هل ٧سی داو



 قو و

 رابنا راسو هژاس «هزوم «هتروم «هراس «هلزوم
 روتمم هلرلنانروا لزوک ۰ ردبا امین ندلابحو

 « رقاب . ردقوج یرلجاف ۲ سیرداو ماچ «بولوا

 راشو یزوط ابق « روک ۰ نوشروف « رم د

 . ردو هدیرلت دعم

 ۔ارف .56p( 065 ۷۲۵۰۵۵۵) لاا ۱

 «بولواندنس هیت رش تالاب تن هسن | 9
 « رام یراقو رابرغ«هزومو هلزوم عم هنروم الاش
 نعاسلآ دا اجر «هلبرلتلایا هنژاس یراق اب وقت

 میرم oA یسهیحطس هحاتتم+ رد دوام هلا

 یانمه .ردیشک ٤۱۰۱۹٦ یسیلاهاو هزتمولیک
 قاغاط ییضارا « هلغلوا روتسم هللا لابح نالوا

 . ردراو هدیراراب و یداو لزوک ضعب «بولوا
 «بولوا نوزوارلشیقو قوغصاوه هدنرال كسکو
 «بولوافلتخم ییضارا ۰ ردلدتعم هدنرارب قع ۲

 - اهم هدرلغاط . ردروتسم هلرلن امروا ضن ناه

 «بولوا 1 یسهعورنم *یضارا . ردقوح هدیرا

 «نتک «هویم «هنات « هریخذ : یلالوصحم هیعلشاب

 . رد رابع ندهواسو یوا یجارش « مفلاش «ربونک

 بچو ص هلا نوبتآ رولت د : یداعم

 ندفلتخم راعحاو هیرتاراراب هنلامعا هرئاس و ماجو

 .ردقوچ هدیرهجلبا و یسهیندعم هایم ۰ ردنرابع
 زوموط «یک «نویق هصلشاب یسهیلها تاناویح
 « بولوا یرلبا للیخ یییانص . ردئرارع ندرکسو

 . ومعم یک یسفار زارک هللا ین هدنلوصا ریورغ
 « هبقتسوم تالآ «دفاک «هلتناد ‹ زب «هقشب ندنال

 هراسو هنیتیرت «ماج «یبچ « هنوسقاص «دغاکر وهشم

 تلایا .ردراو یخد یر هاخ رد مسج هلب رل هر اف

 یهراد ۰۳۱و هیحات ۲٩ «بولوا مقنم هیاضق 5

 .ردیس هبصق ( لاینبا ) یزکرم . ردیواح
 بوذح كي هسنارف ( ۵

 زدحالاا و ۱ هدولقوو
 هور اون « دراق ا رغ «همورد الامش «بولوا

 .رددودحم هل رلتلابا بل "] یغاشآ ید "8 رش «یزمآ

 یدل هاو هرتمولیک مبرم ۳۸ یس هبت هحاسم

 « بولوا قلفاط یسضارا . ردشک ۱ ۲۳٩

 ییسهن رف دود-ح ۰ ردراو ینالبم هرغ ندفرش

 عناناکوب یغد ینسهیوذج دردحو «یغامربا (هنور)
 رابلا قوچرب رکید « بورآ یربن ( هسنارود )

VY لو و 

 هغامرا روکذ م هلباقش ِض ندفرث قلابا یخد

 یرلهروب «هدلاح ینیدلوازآ یرارومناب .راروایکود

 - ور سویرلاع م هطرل امروا .ردیلتدش كبو قیص

 ۰ ودیللذل كيو قوج یرلءهویم «بولوا زآ ینام

 یجهلول هلیئدعم روک . ردقوج یوتزو نارفص

 یسهیلها تاناویخ .ردلو یسهیندعمهایمو یروماچ
 قوج یرلناغوق یرآ هلب راکجوب كيبا . ردزآ
 . لیخ یمیانص . راقیچ لاب و كلا یببخ «بولوا
 لجد «قاینوق «قیج «نافرو هلاف «بولوا یرلبا
 .رتناشیا كېباو «ریلساب تالوک ام راسو هلرکشو
 «بولوا (نوینرآ )یزکم .ردراو هدیراهناخ ربمد
 یهرئاد ۱۵۰ هللا هیحا ۲۲ و مقنم هیاضق ۸

 وضرب لزوک راقیچ ندنجما تبهراذمرب . ردیواح
 هاش مس و اب هممت هليمسا تان هر رب نالوا
 ۱ دشغمآ وا دی هل رامشا كف رارتب ربمش

Voghera ) ۱ ۱هدرابمول ا )  
 فن هواپو هدنتلابا هپ واپ كنس طخ

 ۲۲۰ ۰ ۰ «بولوا هبصق رب ه دنسب یف بونج هرتمولیک ۲ ه
 ۰ ردراو یلایو-ذم كيباو یسیلاها

 كور هدف یاقرفآ (۷۲۵۱۱۵) ) اب
 -اقو كنسارحم و ییبانم هک« ردقامربا ۱

 تانتکلم یتاشآ « ةدلاخ ینیدلوا لوم یرلبر
 (نیتب ) كنب زفروک هنیکقرهرآ ینسهیقرش دودح

 . وولکود هنبوق
 | ریهاشم هیفیبط تمكع 0 )۷٥1٤۵(

 یقیرتکلاهدایز لا «بول واندنسالع ۱ رد

 (بولوا قفوم هنایفشک قوجربو ؛ شعثاضوا هلیتم
 :ودشعاداجما یخدتالآ قاطربرونلوا هيم هلیمسا

 3  بوغوط هدنسهبصق ( هموق ) كنابلاتبا هد ۵۰

 ۱ ءونفلا راد هبوای هنس ۳۰ هدمر و كللعم هدنتکاعادتا

 ح یاب تراپانب . ر دشت | کال هیعیبط یرنکع اهدنا

 اتلاتبا هلیناونع یناتنوف یتسیدن هدنطبض
 دیش بصن هنفلاضعا یسهیمداقآ ایلاتباوهتنایعا

 31 3 هد ۷

 امکح نرخأتم (۷۲0۱۵۱۴۵) ) .
 وا نزروآ «بولوا ندننظاما ۱ رتلوو

 ۱۹۹ ۶ ۰ ردنایاشهففلوادع یدج وم كنس هدندج



 لو و

 یردن . ردشوط هد (یغاش ) هدش رق سر
 SEAS رور هدنعسا ( هورآ ا وسنارف (

 یدبآ ندرآهداز لیصا ) رامود هتیرک

 ( یول كوب ) نانلو هدنسهرادا تحت كربوزچ

 «بودیا !مواع لیصحهدنروص رپ قالر اپ با هدندت

 تقووا .

 شا كولس ههیلدع روما هدنفیدقبح ندب

 ؛ شمکج هنف رط تا داو رهش یسیمیبط لیع “هد هسا

 ( نونیل) یدادمتسا نالوا هرعش ندهةجوح ات

 «هنسردنک نیداقو» «هلفلوا قد رظن باج تا هبدآم
 .یدیشمرو قارف ۰

 اربکن دنفرط ( فوتواشودهبآ ) نانلو یجمدفاص

 هلقل زس دأ_ةتما یک ییدنک صوص يلع و ابداو

 ندتفووا « قرهنلوا قوس هن-لام تاوذ فصتم

 باستک | «اک ءثبرک هاملاطمناس بونوشود تسب رس

 نوالارق «نکیا هدنشاب ۲۱ ۰یدیشمالشاب هنرهشآ

 هنسردنک هوعهر ناناوارشن هدنقح یول یج درد

 «بولنآ هننادنز هلیتساب روهشم ؛قرەلوا دانسآ

 ۰۰ «هرزوا قلآ باتک

 هدنفیدقیج ندتیسوبمو ؛ شلاق سوبحم هنسرب

 یام ك وکر كنسهدلاو «هلکرت ینمسا هل اع یدنک

 «بودیالوف ا ( رتلوو ) نالوا ذوخأمندنعسا

 ( ءدایرنه ) هدنتیس وع و . ردشغا راهتشا هکنو

 ؛شعامظ ین نس هلب اه ( بدوا )و “ادب هنس همون

 .قوف « قرهنلوا ارجا هد ۱۷۱۸ هاه روك دما
 .یدیا شا رهظم هب هماع تفر هداسلا

 لصا «هدهسیا شمراب یغد کشر هلب اه جان

 ییدتا رک لاک !هدهرصوا نالوا بجوم یت رهش

 یراهتشا وب .ردیسهموظنم ( هدایرنه ) روک ذه
 ند«-لاوش رب یغیدلوا راحود هنس ريقحت ەد

 ندیکب ینسیدنک هدنماقم باوج « هعیتسیا هیضرت

 اهد یآ ٩ هد۱۷۲۰ «هلغمردنآ هننادنز هلبتساب
 « هلبط رش كا كرت ی هسنارف تامو ؛شلاقسوبحم

 « بودیک ههرتلک:ا . یدبا شاراقیخ ندسب

 یتاییذآ و ناسل زلکنا ۰ هلتساقا هنس جوا
 هلساعحا هرونم راکذا ارواو ۰ لصخت هلبقال

 اهد تاق رب ینسهنا هیکح راکفا « بوشیر 1

 هنهتسنارف "دن هدنب ۰ یدیشلیا عیسو و قیم

 یلیخ ۰ هلثبشت هب هیفارص روما ضفب «پوادبا تدواق

 راکواو رلخمرات «راهموظنم قوچر و ؛شازق تو
 رکذاع ین یرهث كره دیا رضن تابناکم یرا- ین

 ه دع

Ne لوو 
 هل واو یکی دبا رھن هد۱۷۳۰ .یدیشمالشاب هغاوا

 شلدنا رشن هجزلکنا هدهردنول ندنف رط ینیدنک

 لوصا کتنوواو هبهذع هدناتاکم روک دم نالوا

 یرئاو « ندننیدنلون راکهاضهب رونقوظ هتموکح

 روب هرارف ییدنکو «شغلوا قارحا «بونالپ وط
 هنکشوک (یربس) كټ بایماش تقووا ۰ یداشلوا

 شارقترهش هلیلغوت ترثکرالوا هلنونف «كردلیکچ
 كټ (هلئاشود) هزکرام یبهبحاص كکشوکوب نالوا
 ایل یوم هدعداتا تدمو و ؛ شلاق هنس شب هدنناب

 تافل اتو هموظنم چاقر و «لاغتشا هلنوتف هدکآرب هل
 «« یناسا كنس هفساف نوور » : هلج نازاو هریکح

 یراکذاو قالخا ثكعا» ۰« قطن هدنقخ ناسنا »

 « یرصع كنيول ىج درد نوا » ۰6 تاعلاطم هدنقح

 ینرالآ هد۱۷ ۰ . یدیشمزاب یراباتک یناونع

 یکی لارق هیسورت نالوا ندرلنخ کب هداژ كا

 ندنتدوع «بودیک هنیلرب «هنبرزوا یلوعد كقردرف
 نالوا شفلو هدنرلماع امشاد كدهتقورا « هزکص
 هللا هصوصخ تیرومآمرب ییسیدن؟ قموکح زسنارف

 قزل هد۱۱۷ ۳ «بولوا جاتح هکمردنوکه نیلرب

 هنشوخ كتم وک هدنندوم «هلکغا ارجا هلتیقفوم لاک

 یحهیماح «كرهدنا رشا ادارا شب كج هدیک

 هعقو كتلود هلیساعلا ك (رودایموود) مادام 9

 « قرهنلوا هیچوت راهتئر هنسهدوهو ؛شاوا یبیوت
 .یدیشغل وا لوق هدهنفلاضعا همداقآ هد ۱۷ ۲

 كن سیدنک « بويعا ماود قوچ لابثاو ییفنآ

 سس شعب نا لوا هدنیمک ‹نوچأ لب زن ینردق

 "الف ینقوفت هرلنوا رتاوو « هلغفلوا مدقو حجرت
 شمافت وا ماس ی

 E ی E هسیا یارف هیضورو

 یلافو تاب (هلناشود) هزیکرام نالوا یسهبجم تا

 كم ردرف < بودیک هنیلرب هد۱۷ ۵۰ « هن رزوا

 قنارف كس یرکب و هراد هنسیدنک هدننارس

 هداز یرابتعا و ردقو ؛شفلوا نیم تاصیضخت

 ليس هناب زمتسهروط نالوا یتاخ ۰ هدهسیا شلوا

 ریکآد یذوفن بابرا ماطر هلن راهه وه ضع و

 0 ییدنک هما لارق رلن و تراهن «ندنکیدتبا

 ییلر هد۱۷۵۳ « هلاک غا رییغت یلابتسانم یکتا

 كنس هسشود راعاو هسقاص تدمرب « در هدا دارت

 فن هساارف و نوبل «رالوف «غروتسارتتا هدعل و هدنناب

 ة> هن 0 هد همتا شا تائا



 د و و

 ؛ شبا تماقا هدنراراوجونجو هدنرارمش شمب رکید
 هد (یترف) هد۱۷9۸ تبثاع « بویمهریک هسراپو
 ؛شمرپدتبا انب دبممرو هنخرب هداروا «بوشلرپ
 «بوریک هلو یس هنس ی رکب كوص كنبرعو
 هلک ا كلسا هنسیلاها راراوج وا «هلنافیل ات یتامز
 هلک الا لوبق یراوز ریهاشم ناک ندفرط رهو
 بضغ كةلخاي و هنکلزستلادم كکاحم . یدریک
 هفیظو یخد کا هعفادم یناکراکچب نایاموا هنبصعت
 هلتېدج لاک هلرلئوب هلکرت جوک یتشیا « بونیدیا
 هد هر اخت هلبسامکح و اربکن وتب تنایند .یدریشا غوا
 «فراملاةراد»ییمی (هدیولقیسن آ ) هدسراپ «بونل وب
 رهلاقم هبامکح نازای یهرومشم ةعومت ییناونع
 نایتسرخ . یدردبا ميج ینرایدنکو < رر دنوک
 قوچر هليا اضما هتخاسابو زساضما هدنملع یهذم

 هدیحالسیجنرب «بوزای رلبوتکمو رلهلا-رو رب اتک
 ینافریرب هدنشاب ۸4 «هد۱۷۷۸ ۰ یدیا ازهتسا
 مادام ) یکی ندیا هرادا یسیدنک «هدلاح یغیدلوا

 (هنربا) نالوا ندنرارثا كوص « هلیمارا 2 ( سید
 تحایسر هسراپ «هرزوا كعا اشاع یسارجا كن و وا

 لوبق ابا همشعشو تمرحرب قوبسمان یلثم «بودیا
 جوا هرات تباصه ییدرو كفرشوبو ؛شفلوا
 تافو هدنغانوق كل (هتابوهد) هزکرام هرکص یآ
 قمر دلاق ق-هزانح هناحور تيه < ردشغا

 - هرادا تحت ك (توبنیم) هآ یکی «ندنکیدقسیا
 ؛شفلوا نفدو لقن هننرتسانم (ریلس) نانلو هدنس

 (نوگتناپ) كسراپ «بولیراقچ یرلکیف هد۱۷۹۱و
 زرط یهدمظنورتن .ردشفلوا لق هنرومشم .دبعم

 . هیایکحراکفا یسهنایشنمو هنا عاشرادتقاو یسهدافا
 اهد رب بسانتم هلیسهدامعلا ةفراخ تواکذو هلیس

 هلتافد هرزوا دلج هدایزو ۷۰ یرانآ تایلک .یدیا
 یطسو نورف تنابوروآ .ردهدتلواو «شعلوا رشت

 ندم قي رط بولتروف ندنبصعتو تاهج تلظ
 كتتحم .ردرتلوو هعلشاب ناچآ یناوب یکولس «قرتو
 نیدتم كناپوروآ نوکوب هک«ردشلیوس یلا كم یر,
 .ردشد كرتلوو « ردلکد قانایتسرخ ند یفیدلوا

 هدنتهح لاع كیاملاتا ( ۷۵۱۱۵۲۲۵)) ۱ ۰

 بودنج هرقم واک ا هزیپ )الوو
 هلاق ندرلقسورتا «بولوا هبصق رب مکتسم هدنسق رش

 لیلا گان دیقت كران ویو هلیسهزوم صوصخرانآ

°4 

 هدیغاشآ اه رلآ ی ( هماق ) ندیا مج

 لوو
 ۱ او طقسم تلبارورنه ریهاشم شعب .ردرویشم

 1 . ردشفل و
Volga 1زوو كلي بس  

 N كلا ۱ افلوو
 اعشكنتایا ( رون ) نالوا هدنبرف یزیکد قیطلا
 وذح « هلناعس ندلوک یا عفاو هدن دو دح یف

 « قرهقآ یرغوط هلاعث قرش هدمب و قرش
 1 عتاو 2 نر لامع كنتلابا ( رو )

 «لامث قرش هدهبو قرش بونج .هنامسم ندلوک

 (يرون )ذدلوص هدنرمث ( روت ) «قرهقآ ییفوط
  (لوالسورای) ۰4.۱ ذخا رلیاچ قوچرب اهدو یر
 هدنک هدنسهیصق ( هغولوم ) و ؛ررک هنتلابا

 دبا طبر هنیزکد قیطلاب هلیسهطساو لودجرپ

  بقرش بونج «هرکص ندقدل یترهن ( هغولوم )
 وروغوو یلزنو همورتسوق « بولود یرضواط
 ندفاص هدنتلایا كوصو و ؛ ردبا قش یخرلتلایا

 دا عج یبرااپ هشفومو هوقسوم « همزالف
 قرش «كار بوس اهد تاقرب «بولآ ینرهن ( هقوا)
 دغاص نکرریک هنتلایا نازق و ؛ رود یرغوط

 هلا نخا ینرارهن ( هغولتو ) ندلوصو ( هروس)
 رود یرضوط هونج «هملوا لصاو هنبرهذنارق
 زالوا یوم كا كنب رەب ات ندلوص هدیغاشآ اهدو

 یراهنا قوچرب نیا ندنلابج *لسلس (لاروا )و

2 
 دناکش یدیرو فاک ر دق هب( هراماس ) یرغوط
 | فرغ بونج «هرکص ندکدتبالکشن جابءالوطرب
 ؛یک كج ليکود هنېزیکد قازآو ؛ راقآ یرغوط
 کک ندکدتا برقا یلیخ هنسیداو ( نود )
 ولآ «كرهنود یرضوط هبیبونج قرش هر ندرب
 رایو ؛ ریدیرآ هلوق چاقر هدنجما كنهووارب
 رلاوق زسباسح « هماوا لماو ه( ناهردژا )
 لقابو قلا شهازوا هنجا كزبكد ماسقالاب
 وزخ رحم ندرلزغآ قوچرب «هلبا لیکشت هیلادرپ
 خان وزوا هرتمولک ۲ ۰ ۰ یسارحم . روایکود

 طلاب . ردلاص هننافس ریس ینرطره « بولوا

 پونلو رلودجیعنص هدنسهرآ یرلمبات تبافلوو
 1 افسریس 7 رزخ رحم هلزکد ییاو

 بوغا طالتخا زونه هلزکدهرف «هدهسیا شلچآ



 ل و و 3
 (نود) هلا ( اناوو) هدننامز هبناشع “يراد

 نالوا شفل و روصتم ىدا دنا یرارجم

 یمیدق مسا درپو . ردشمام هایچآ مویلا لودج

 .الک ۲«و هدنراتآ مالسا لویفارفج «بولوا (ار)

 نالوا نکاس هدنرلیغاشآ هاتسارج «هروک هند
 . رد( لتا ) یمسا هدندنع كارتا

 ندنسامکح ریهاشم هینالآ (17۵۱0) ۱ یز
 هدژالسرب هد ۹ 0 دو

 تراقد . ردشعا تافو هد ۱۷۵4 و ۰ شش وط ۱

 ییخ «بودیا هدافتسا 3 مظاما يک جدبلو"

 یهیمکح نونفو ؛ شفل و لەم هد( هلاه) نامز
 یلونف شا «بودیا هدههرد کما مظننو دیحو

 هفسلف لوس رب ېک نددلج ٤ ی عماج ۱

 رب كنب رم . ردشمزاب راثآ ضعب رئاسو ییاتک
 دک هدرابداو ین مق

Vulcain, Volcanusسا )  

 هو درس ا ناقلوو

 د(نونوم) هلا یرتشم «بونلوا معز یسیرب رلغاط "
 (سوتفه)رلمناتو . یدراردیاداقتعا هنفیدلوایغوا " 3

 یو یردب «ندنفیدلوا نیک رچ كلب اوك . یدرارید

 ك «قرهلمآ اشا نادکوک نانا یسهدااو]

 شااقلاپوط «بولپریق یغابآ و ؛شعشود هنسهریزج |
 كنغاط (اتنا) و هدنرهطآ یراببل ابوک . یدیا

 یرلکدنباریبعت بولقیک «بوروق رلناخریمد هدنتلآ _
 یرلمربدلس ینیدن آ كنیرتشم ليم دراب كرلنج موهوم

 نانلوا معز یسیرپ نسحریارب هلیکانیکرچ < یدراپاب
 هنسهدام « سونو »] . یدیذعا جوز یهرهز

 [هلب روب تعجارص "
 هدناایش تیهلعس (۵ 19 ۵

 . ونج لا كنم رثازج یدک وناملوو 1

 . ردهرتم واک ۱٩ یسهراد طيح «بولوا یی

 ۸۰۰ روروکسو تروکوک امتاد «بولوا زسصیا
 . ردراو یغناط راتبرب هدنعافترا هام

 زدنس الع هاشم هسنارف 6 3

 شمش هدنژارت هدا N ۱ یلوو ۷

 نوجما لیصحت یتابط . ردشقا تافو هد ۱۸۲۰و"
 ؛شعا باستنا همولع رئاس هدعب «بودیک هسرا

 لبجهنس چوا «بودیا تحاسر هقرش هد ۲ 3

 ؛ شمر کوا یبیلیعناسل «هلتماقا هدرتسانمرب 8

 غ

4V0 لوو 
 هد۱۷۸۷ هدنتدوع «كرهزک یرصمو ماش هدعبو
 .یدیشقا رشن ینس همانتح ايس نالوا نرهش *یداب
 یخد موکحم « بوشیراق هشيا هدننابالقا هسنارف
 ؛ شا تح ایس رب هاش مآ «بولت روق «هد هسیاشلوا

 روم 1 هنوز ما هن کالم خیرات هدنندوعو
 راکفا ردیا قلعت همهاذم هقشپ ندنس همانتحابس

 . ردراو یخد یراثآ ضمب راد هخراتو هنایکح
 لاصا !قوح هدنقح یحالصا كنم رطخ هیق رشهنسلا

 .یدنشقار ید ةافاکمر نوجا كوب «بودیارکف

 یفیلب قطن رب نالوا هدنرزوا یرهارخ مدت
 ۰ ردروهشم

 هئسهدام « -ف » | ( ۰

 و ِِ ۱ ولوو
 .روم مور کا (Vologès) | و

 شیندناس شا هلعساو یرلخ )

 هعسارب یسراف هداکش و « هدهسراروساص دیک

 - الک "1 یفاداوا فرح ندمسا یغناخ «نوهکیدمه زکب
E 

Wolverhampton 

 e ا نوتپماهرولوو

 رهش هد وج هرتمولیک۲ ۵ ددروفاتساو هدنتاایا

 «یر ها ریمد میسج < ییل اها ۸۲ ۰۰۳ «بولوا

 روگوریمد ۳ ا قاتم هکآریکنلچ
 . ردراو یرلن دعم

 اش تیمور 2 :

 2 E 0 هدغولوو

 رهش رب یزکرم تلایا هدنسیقرش بونج هرتمولیک
 «یناکمو دیاعم ددعتم «یسیلاها ۲۰۰۰۰ «بولوا

 یرهناخنابد ۰ یرهقرباف هخوچ ابقو یزپ نکلپ
 ینراجت كاشیا هليا هرییسو لکااخرآ و غ روبسرتپو

 . ردراو
 لامش « دوروغوو ارض قلابا هدغولوو س

 «هل رلتلابا لکناخرآ الام « «جولوا ندنتهج یب رض
 همورتسوق «هقنایو « «مرب ید اونجا هبربیسأف رش

 ی کم رددودحم هلبرلتلایا لوالسورابو

 ۱۳۱: ۰۰۰ یسیلاهاو هرتمولیکع برم ۰۲ ۲
 . رو شود E هنشاب هرتمولیک ره هک« ردیشک

 زکلاب «بولوا ترابعندرهووا عساوو زودینیشارا
 «رویللو یابج *هلساس را هدنسهیقرش دودح

۳۹5 



 یو و

 یلعسو مسقو « هلامش یربن (هروجم) هدنتهج قرش

 هبیلامش برضو هل یغامرا ( هنود ) هدنسپ رفو
 نالوا یلترثک كب كتلابا نون قرهقآ یریغوط

 دم رحم هدییکیآ « هلا عج ننسهراج هایم
 , رولیکود هب یلامش

 یساوه .رنیا یرضوط هونج هدیراوص كنب رالع
 ك یغنارب وط . ردم الغ اص «هدهسزا ترسو فوغص كم

 : رددع اسم رغ هن ال وصح دک یساوهو تونم زآ

 یرلبرد هلبا ییآو تروق . ردقوچ یرنامروا

 یهیشحو تاناویح راراب هکروک
 ۰ روالو هیاسف رم د «رقاب قلعتم

dia li (Woolwich) | 2 8(تنک )  

 E هدنتلابا ] رژ

 : رهن ( هسیمات ) قرملا هدنق رش
 «یسههاسرت اا ۳ ۵ ۰ ۰ ۰ «بولوا روش رب

 .ود پوطو یسهناخ هتسخ هر « یتکم یجوط

 . ردراو ی.هناخ

Volhynieب لپ هبس  

 ۲ 7 1 ا ۱ هنیهلوو

 "الامش «هلناتسهلو هلیسهطخ هیحعلاف تایرتسوآ اب رق

 هیلو دوب ید ًابونج «فیک ًاقرش «كانیمووندورف
 ۶۸ ۷ یسهرعتس هحاسم . رددودحم هلب رلتلابا

 ۰ ردیشک ۲ ٤۹۲ ۸۰۰ یسل اهاو هرتم ونک عب ص

 یفاریوط و لدتعمیساوه .ردبرهش(ریموتبژ) یز کرم
 كي هدرلفرط راس «هدهسیا قاقاتب هدنتهج لاعش

 راسو «نتک « هویم «هزبس «هریخذ «بولوا تبنم
 ندنرلنامروا . ردراو یرانامروا عساووینالوصحم
 . راقبج نارطقو تفز یتباک

 : داعم

 بارق هنسهس ولج دودح

 هل داعم ۰ ردعفقوح

 هدنرانک غاص كنب

 ی-هیلها تاناوبح

 «هلچرهک < ریمد

 ۰ ردبرلبا یلیخ یمیانص
 یرب ند ۱۷۹۳ « بولو! قلم هناتسما هلبتفو

 . ر دم هب هبسور

 . ردقوح یاناوبح وا و
 ۰ ردیرابع ندهراسو شام

  (Vonitza)ونانك  هسانراق خطه 

 لحاس یزفروک هدرا و هدنس

 هبصفر هدنسیشراق كیهروخ الاس قر هلوا هدنسی ونج
 . ردراو یسلاها ۲۰۰۰ یا «بولواهلکساو

Vevey)هدنسهبحان(دوو)كحوسا (  

 هدنلحاس قرش لامس كنلوک ونجو

 | هچینوو

۳ 

VN ا 

 هدنسب وذج قرش هرتمولک ۲۰ ك (هسنازول)قر هلوا

 «ینایل «ییلاها ۸۰۰۰ « بولوا هبصقرب لزوک
 «یرازاب هریخذ رب یلنوتس سرم .یلادیمر لزوک

 هتسارکو ین «بارش «یسهناتک «يتکم یلخاد

  ددراو برس یک ار
 نرفیحم وا ( یدنفاباهولادبع ) | ۳۳3

 «بولواندنسارمش یلناثع یره ا ج -
 . ردی# كندبلح نسح هداز یادف هرک دن باص

 ةه ردندنرامشا هیچ

 یدل وا راصح لوک راید زمسنس مکص ۷ ایهش

 یدلوا راصح لوک لوا اکت یشای مرلزوک یدلوا لوک

 یاهو
 ٠ ندنفرط باهولا دیع ن دم هدنرادشا یرعه

 قوح هدنروهظ یادتبا بهذم و . ردشغل وا باجا

 «رصمو هنیفرش نیمرح رلیاهو « بودیا راشتنا
 «ندنرلف دالشاب هزواحت یخد هن رلتیح قایعو ماش

 ندنفرط یرلترضح ینا ناخدوم ناطلس ناکنج
 رومأم هنب راکت موحرم اشاپیلع دمیسیلاو رصم
 اشا مهارا یلغوا هدعب و تاذلاب ادا «هلغلوا

 یراسیرو لیکتت ین راب دنک ؛ هلیقوس رکسءموحم

 قرت كليباهو ندتفو وا .ىدبا شملا مانعا هتد

 هنبرلاوچ برعلا ةربزجو هدج «بويم هديا عسوتو
 ريسعو نیرو دج نوتب اذهعم .ردشلاق رصع#

 .رادقم «بولوا یناهو یسیلاها یرلفرط چا كنعو

 .ردکرک هسل وا غلاب هنو لم چوا کا یر

 1 هرهز ن فانم دم ن

 شو نم بز مس نب بل بھد
 لا هللا ىلص ) نیلسرلا دیس ما (یرهزلا یثرقلا

 «بولوا یردب كنب رلترفح هنمآ ( 1
 نمدنفا ( ملسو هيلع یا هللا ىلص ) تانک رغف

 هبوبن ٌةیئس تدالو .ردبرلپردام دج كانبرت رضح
 دمسا وب یخد ندهباص -- .یدیشقا لاحرا لوا

 ۴ شام لایاغ هلیرلعفوم لزوک هدنراراوجو یفراجت

 ۱ هدنرل-فرط جا كي رعلا ةرب زج
 ۲ رب رشتنم دون سوصخ ا ىلعو

 قباسنرق بهذمو . ردرلمدآ مبا هدیدج بهذم

 .اعسرد «كرهدیا تف رک ی دوعس ن هنلادبع نانلو

 ٠ تب وش یفیدلوا شلپیوس نکیآیاق هدرا لوک ۱

۱ 



 - ردرا بهو یرلفورعم كلا «بولوا تاذ جاق رب

 [ .هلروس تەجارم هنسهدام « هفيڪج وبا » ]

 كنبشک حاق ر ندنسارعش نافع

 E ۱ و 3
 :ردتاذ ییآ ین آ هج ور

 یللوبناتسا (یدنفا - نیسح دیسلا ) یدیجنرب |
 < هلفلوا كلاس هباضق و سیردن قبرط «بولوا

 هدنتب ولوم بلح «هرکص ندکدتبا سرادم رود
 فی رش 3 یافا «هلتعنع هزاڪح باجو ؛ شل و ۱

 .روس » ر .ردشعا تافو هد ۱۱ ٩ .یدیاشلیا | ۱

 ماعان كنیضئاف .ردراو یناود بت صو یس « همان

 ات یخد یقسیونتم نونجم ىلبل یغیدلوا شقار#

 وا عطقم وش . .ردشعا

 هلا یا 3 هلکفطل یراز “يهو

 صالخ ندیابحا تنمو ودع روج

 یلشم م (یدنفا - هداز لبنس) ییککیا
 كولسهسيردن قیرط «هلتلصاوم هتداعسرد «بولوا
 هدرااضف ضعب هدیلوطانآ و یا مور ‹ كردي |

 هنکاس ناکجاوخ «هلقیرطلردبت ؛هرکص ندقدنلو |
 هن هدعب و ؛شعا تعزع هنارا هلترافس «كرهرک

 .ردشعا تافو هد ۱۲۱ و خو قیزرطو

 یرکیدو یسراف یرب هلب رلن اونع « هبص» و « هنم»

 هنمان كهللا فطل یلغوا «یسهموظنم تفل یبا ینرع
 قوش »و یسهم انتعصن رب مواظنم هلیناونع «هینطل»

 یلاودبتص هلیسهفیطل ةموظنمر هلمناونع «زکنا 4

 :ردکن وا علطم وش . .ردراو ۱

 قدتاص قدلآ هجول رک علصو لک
 قدنادل ۲ كب یتساسقر هدقل رازاب ول

 ناهعهاش ناخ رمع) ندنسارعش ناتسدنه ۱

 ۱۲۲ ۰ «بولوا. یهلخم یخد كر هدنعسا (یرو

 : ردکز وا تب وش .ردشع | تافو هدنخرات ۱

 درک هچ روصنع, هرطق کی هک یدینشن 1
 شونب خرردتب تسا قشع داب نیا یبهو 1

 مویلا كربازج ( 0۲۵۵ )۱ ۰ م
 كنسيب مط كا ندتلابا ۳ ینیدلوا نایهو

 كرازج سفن « بولوا هلکسا و رهش رب یزکرح

 ۱۲۰ تلاسل و هدنسونج برض هرتمواک ۳۹۰ |

 رب كزکد قآ قرهلوا هدنسف رک لامش هرتمولیک
 ۲ ° هلبا یلاعش ضرع ۴ Ns هد بوق

 برون ۲ بیپ حق

 ت

 لک

VV ۱ ی و 

 غاط قهج برف . ردعقاو هدي رغ لوط ۰"
 رهشرب لزوک « هرزوا قلوا هووا فرط قرشو
 هدنتمح بص « یسلاها ۰۷ ۱۸۱ « بولوا

 «ینایل یعیبط رب هلیسا ( ریبکلا یسرلا ) هدقازوا

 ۲۹۰ ۰ ردراو یسهینا لزوک ضمبو ییاماعتسا
 دم ندنمالسا لها سلدنا هدن-س رعه جرات

 رب بوسنم هرانو و نودیع ن دو نوع یا نب
 « برخ هلئاعفد هدعیو A ندنفرط تعاج

 مالسا نویفارفج . یدشفل وا رامعا ندیکی و

SUروشوا فیرعت هدننروص هلکسارب ك < . 

 هنطبض كرالوناپسا هدنسيدالیم ځرات ۱۰۰ ۵ هدعب

 ؛ شفلوا نیب زتو عیسول ندنفرط رلنو < بوک
 «شفل وا دادرتس ندنف رط مالسا لها هد۱۷ ۰۸و

 .ردشلوا بارخ ندهلزاز دا

 ندنسی یف مق كدتتکامریازج قلایا نارهو --

 "ابونج هلايا ریازج سش اقرش .هلفلوا ترابع

 برغم اب رض «هلیسهطوبضمریغ *یضارا ریبک یار
 .رددودحم هلزیکد قآ یخد الاهش «هلدودح یعقا

 هرتمولنزک میرم ۱۱ ۰۵ یس هیعطس ةحاسم

 کک كاا ردك ۹6۶ ۵ یساتهاو

 < هلب راسا ناسللو سابعلان یدیس « منافتسم
 رو هیکام *مرادا یعقرب «بولوا مدقنم هغا س

 هچ هیعیبط لاوحا .ردهدنتح هیرکسع *هرادا یمسق
 «رازج» «هلغمالوا قرف ندنرلفرط

 «بویمروکت جاح هنېرارکت كزمکیدل وس هدنسهدام
 .زردیا افتک ۱ هلراطخا یعحارص هیاروا

 هارو

 راس كراج

ilهدنتهج قرش كټ هيسور  
 هرتم ولیک ۱٤١۰١ كفروبسرتپ

 O A هدنسیقرش بونج
 ۲۰ ۰۰۰ «بولوا رهشر یزکص تلابا هدنساقتلم

 صوصخم هنابهر « ییدادعا بتکم < « یسل اما

 كاشیاو یساسیلک كوب «یرهلق هلبروس «یبهسردم
 .ردراو یتراجمت

 ٤مر ًاقرش « هدغولوو "ال مش قلاا هقناو --

 دوروغوون ینژیل یخد ابرغ « نارقو هفوا ًابونج

 یس هيس ةحاسم «بولوا دودح هتلی همورتسوقو
 ۳ ۰۵۰ ۰۰ یبیلاهاو هرتمولیک م بس ۸ ۱٥۳



 ۱ ی و

 «بونلو غاط ییار هدنتج یلامش قرش .ردبشک
 روک ذم یر ( هءاق) . ردزود یرفرط اس
 قلابا مرب «قرهفآ یرفوط هلامش «هلئناعن ندرلغاط

 ۰ بولود » ا ندفدشالوط قوجر هدنلخاد

 هلا هقتابوو ؛رورآ یدودح یلونح قرش كتلابا

 نالوا لصاح ندنعاقجا كرلباچ رئاسو هنوو زالق
 یسهضوحرزخ رحم "الماک تلایا هلهحووم . ریل آ یرپب
 قوفص كب هدنتهج لات یساوف ۰ زدهدناخاد

 ۰ ردهلدتعم هدنرافرط بوثج و
 ۰ ۰ د

 ۔ وصح راسو هزبس «رونک «هریځذ ؛بولوا تنم

 «ق دلوا یار وط

 | یمهیلهآ تاناوبح .ردراو یرلنامروا مساو هلیتال
 یرلندعمروکو ریمد «ریقاب .ردقوچیفیلاب هدراپناو
 . ردب ربا یلیخ یمیانص . ردهدقل راقبیح هدنرار ددعتم

 هاقسوط هدابلاتا ( ۷:۵۲۰۵۵۱0)

 هدنفل هقود (هتول) افام كن هطخ | وجدایو
 «بولواهلکساو هبصق رب هدنق رش هرتمولیک ۲ ۳ تایهقولو

 .ردراو یسااها ۱۳ )۰۰

Viazma ۰كذل وم“! كي ەىس  

 1 E 0 ۱ همزاب و

 هرتمولنک ۱۱۰ كکنلوم-ا قرهلوا هدنرزوا یرپ

 یسیلاها ۱۰۰۰۰ «بولوا هبصف رب هدنیلاعت قرش
 هردراو ینراجت هرخذو

Vienne, Wien ) | 3كا كاپ وروآ )  

 اب رتسوآ «بولوا ندنرارهش لزوک) 7
  هطخ ابرتسوآ یغاشآ و قاب ثكنتلود ناتسراحمو

 یرانک یبرف یی غاص كلەنوط .ردبزکرم كنس
 تب ه وط هل ره هنایو نابکود هغامراوو هدن رق

 ضرع 4۸۳۱۲ قرلوا هدنرزوا یلودج یعنصر
 بیغ . ردعقاو هدبقرش لوط ۱4۳۲ هبا لاش

 هلرا نو رلغاط یرلتهج بونج هللا یلامت بیو

 قیچآ و زود یکوا یرفوط «یلاعش قرثو طاع
 كي س بط «یبلاها ۱۳۹6 ۵4۸ «بولوا

 (مونایزر) «یتکم هیقرش ةنسلا «یفونفلاراد روم

 هب رکسع بناکم ۰ یبیلاع بتکم رب مسج هلیمس
 «یسیدا دعا تکم شب «یتکمقیسوم « یه راطس و

 . داقآ هسیغن میانصو نونف «یمیانص بتاکم ددعتم

 گویو عنصم ددعتم «یلارس نیزم جاقر «یرلهم
 كور «یسهیموصو هیزیما ها لزرک «یرلابلک
 «یس هناخ هتسخرب مساو كپ «یراورتان ددعتمرکب دو

 ۱ ی و ۰۸>

 :؛یسیروک لزوک اقر ٤ یس هقراف ینیچرب نام هبیریم
 معتصم "یراهاجرفنو هاب لزوک« یرلنادیم مساو
 « یسهناضتل هوس ددعتم «یی.هناخدصر « یس واقرب

 « یسهزوم هطساو یس هنا وط « ی.هزوم عساو

 «هفیطف «هفاتخ هدا «رولب « هنیآ ؛ناسرو , لس

 تال آ«هارآ كچ یماص «هلدروق «هلتناد « هعصاب

 مج « یر)هقرباف هرلاسو تارهوج ؛ هیقیسوم
 یکسا یخ .ردراو ینراجت كلشیا بیو یرهعبطم

 .شفاواسیسأت ندنفرط یعوق (دنو) «بولوارشرپ
 رار هلیس «اعخ هبنواپ یفیدل وا لخاد « هدهسیا

 هیرقرب جت آ «هدنفیدنلوا طبضندنفرط سوتسغوآ
 لامور هان هنسهیعقوم تیمها . یدبا هدنلاح
 یسکرام برتسوآ .یددفل وا ذاحا هاکودرا ندنف رط

 یهاب و هدنسی دالبم رات ۱۱۵۱ یرنه یجنرب

 هد۱۱۹۸ دلوول یچوا « بووق هنلاح هبصق
 یجنرب یغروپسباه هد۱۲۷۷ ۰ یدشعا میکح

 یرب ندتقووا «بودبا ذاخا رقم یبهایو فاودور
 یون اق زاکتنج . رد هدتفل و یخی كننادناخ غروبسب اه

 رکاسع هد۳٩ ۲ هدنرود یرلت رضح ناخ نایلس ناطاس

 «شلو عوق و موجه ۲ ۰ «بونل وا ءرصاح ندنف رط هیناثع
 ندنفرط تنیکلراش « نکیا شلاق قمر هنو
 عبار ناخ دم ناطلس ناکةنج . یدیشلراتروق
 «قرهنلوا هرصاحم انا هد۱۰۹ 4 هدنرودیرلت رضح

 .ردشلوا عنام هنعف کسییوس یلارق ناتسوا هعفدو

 .رویئلوا هيم ( ج ) هلیعسا هجراجم هد هيام خیراون
Vienne) ۱ 1هدنتلابا (هر زبا) ك هسن ارف ( . 

 امت هرتم ولک ٩١ تالون فو

 هدنساقتلم تب (هنور) هللا (هرژ ) قرهلوا هدنسپ رض
 « یسیلاها ۲ ۵5 «بولوا رهشرب یزکم اضق
 «ورتابن کسا «یرنظ قاطرب یکسا «یتکم یلخاد
 هوم حرفت «یسهنافتک «یراءارخ یوو صو دبعم
 هلل راهقتراق هراسو با « دفاک « هخوج «یسهناخ

 هدلبرب کسا .ردراو یر هناشکود نوشروقو ریمد

 .یدبا یزک كرلاروا هدننامز رلیلامور «بولوا
 «ردرهنرب هدهسنارف ( ۲۱۵۵۳6 ) |
 . ندنفاط (شاولیم) هدنتلابا (هزروق) ]

 ۰ كرەدبا نایرج یرضوع هییبرف لاعت « هلناعسن
 قش یغرلتلابا هرآ ولعم هردنیاو هنایوو هنایو یراقو
 .هرآ ول هرکصندفدل آ هدینرجن هزورفو «ندکدتا

 هاو



 نوزوا هرتمولیک 4۱۰ یسارح . رولکود هنغامریا
 .ردلاص هئافسرس یسیغاشآ ند (ورلتاش) «بولوا "

(Dép. de la Visnne) glbl ۳هسلارف  
 اقرش «بولوا ندنسه ف تالاا كا «

 "برف « هتنراشو هنيو یراقو "ابونج < هردنآ
 لب رلایا هرآ ولعم هردنبا یخد الامش «هروس یا
 هرتم ولیکم برم 1٩۷ ۰ یسهیعطح حاسم .رددودح
 قفوا یسضارا . ردیشک ۲ ۳۰ ه یدلاهاو

 ۔هووا «بولوا یلهضرامزآ و یواح یرهینو رلفاط
 «هریخذ :یلالوصح «ردهدایز یرلتالاجو چاریق طرا

 ریونک«نتکل وبقم كپ «هاتسک.هاتس «هویم «هزبس |

 هل رندعم روکو ریمد «بولوا ترابع ندهراسو

 یرلقاجوا یثاط نمرکدو ایفافوطل ۰ صرح
 .ردلزوک یرلاعرم .ردراو یغد یسهیدمم هایمو |
 لاب رادقم یلیخ « بولوا قوچ یرلنافوق یرآ
 كنرانویق . ردقوچ هدولارثو یرلغاب . راقیچ _
 . ریلب بدشتب یخدرتساو تآ «بولوا لزوک یسنج _

 ناغروب هلناف ندکو «بولوا یرلبا یلبخ یمیانص
 هلتناد یداع «یرلقاط قاع: ۰ دغاک هلبا هزاسو

 «بولوا (هنآو ) یزکم .رونلوا لامعا هرئاسو
 یبهرتاد۳۰۰هلبا هیحا ۳۱و مسقنم هیاضق ه تكایا
 .ردیواح

 - ارف (Haute Vienne) — یراق ۰
 ندزس هس یف YS ۱ هایو

 ۳ « هنودرودو هزورق "ابلونج ٤ هزورق افرش9

 .رددودح هل رلتل ایا هردناوهایو یخد الام «هتنراش

 یسیلاهاو هرتمولیک مب رص 95:۷ یر هیس ةحاسم

 قاغاط یرلتهج ط۔وو بونج :زدیشک ۳۷۲ ۷

 .ردبیطر یساوهو قوچ یرالوکو یراہنا «بولوا_
 «ندنغیدلوا یناکیسهریخذ «بولوا تبنمزآ یارب وط
 «هزبس .رارینلسب هلراهناتسک نالوا ییترثک تب ریابوک

 :نزدراو هد یالوصخح ریاتسو رونک «نت؟ «غلاش

 نوهتنآ «یالاق «نوشروق «ریمد .ردقوچ یلوا
 كنبرلتا .راقیچ هراسو یقامسو صرع هطرلتدعم

 تاناویحراسو زوموط «نویق «بولوا ازم
 . ردیلترثک هدیرلنافوق یرآ .ردفوچ هدیسهیلها _

 یجتارواو رکلود «یجراوبد یمق كور, كنسیلاها _
 یربش (هژویل) یزکم . رارزک هدتبرغ قرهلوا
 هلا هبحات ۲۷ و مسقنم هباضق ٤ تلایا « بولوا

 .ردیواح یبهراد ۳

 ت ی و 2۷۰۹

 هدنالنیف ك هيسور ( ۷۱۵0۲6 )] .
 كغروبسرتپ و هدنغل هقود 7 عروج

 هدنالنف قرهلوا هدنسبیف لاعش هرتمولیک ۱ ۰

 هبصق رب یزکرم تلایا هدنجما یوق رب كنم زفروک
 هناخوط و ییاماکعتسا «یسیلاها ۱۲ ۰۰۰ «بولوا

 .ردراو یسهناسرتو

 هدنبونجیاهتنم كن هدنالنیف قلایا غروبو -
 هلی دنالبن "اف «لافم تنس الام «بولوا
 ندنفرط قرش بونج ۰ هلیزفروک دنالنیف ًابونج
 هنود یغد فرد ۰ هتل نروبسپ تلاور
 2 ۲ ۰ ۵ ۵ ینهییطس ات ۰ رددو دم هليل وک

 .ردیشک ۳۷۲ ۰۱۰ یسیلاهاو هرتمولیک عب رص

 .ردقوچ یرلقلقاتبو یرللوک «بولوا زود یسیضارا

 هللا قش هقرش ندب ف قکاع ىرهن كوي كلا

 .رد (نستوو) نایکود هنلوک هغودال

 لاعش فب هسور ( 1 یا

 كفرویسرتب و ۳ كستو

 یره ( هود ) قرهلوا هدنونح هرتهولبک ۰

 ۲۵ ۰۰۰ «بولوا رهش رب یزکم تلابا هدنرزوا
 كيلوتفو سقودوروا «یسیدادعا کم ؛یسل اها

 .ردراو یلراجت كلشياو یسهرداخ هلرلاسیلک

 «هیوویلو فوقپ الاعش ینایا كتبو -

 كنيم «ونایو "ابونج «ونووقو دنالروف "ایرغ
 دود هل رلتلاب ثك-الومسا یخد "افرش «فانهومو

 هرتم ولیکم ب رم ۰ ۷ یبهرویطس > اسم «بولوا

 زود ییضارا .ردیشک ۱ ۳۹۹۱۹۸ یسلاما و

 ینامربا (هنیود یلونج) هلرکید مانو (هنود) «بولوا

 قش یلابا «قرهشالوط ینرلته بونج و قرم
 تبنم یغاروطو مالغاصو لدتعم یساوه . رو دیا

 یالوصحم تتک لوبقم تبو هزبس «هریخذ «بولوا
 .ردراو یرلنامروا مساو و

 هدیطسو یایلاتا (۲:۱۵۲۲6) ]
 - رغ لاعش IS تنامور ۱ هب ریو

 «بولوا هبصقرب هدنکما كنغاط (ونییچ) و هدنسیب

 یرلنادیمو قاقوس شینک «یسیلاها ۲۰ ۷ "
 .ردراو یرلهقرباف هلیسهبنا لزوک ضعبو

 روس مکح هدهینایسا ( ¡اە ) ا

 «بولواندنرارادمکح رلتوفیسیو ۱ ییزو



 ت ی و

 «هلمازنلا ینبهذم كسورآ هدنسبدالیم خيرات ۳

 ندتموکح كلنس یدب و ؛شعا بقع یراکلوتق

 .یدشا تافو هات ARN «هزکض

Wıttem ber Iك همس  

a As۱  
 ( هبلا ) قرهلوا هدنسیقرش لامش هرتمولیک ۰

 «بولوا هبیصق ر یزکسص اضق هدنرزوا یغامرا

 زا فرو و قارا کا .یسیلاما ۱۳
 .ردراو یلکیه كوس

 كيهرتاع:ا ا ۵ ا«

 1 ها | نواهیو
 هدنالریا قرهلوا هدنمبرغ بونج هرتمولیک هه

 ۱۰ ۰۰۰«بولوا هاکساو هبیصتر هدنلحاس یزکد

 لزوک «یرلمتخر لزوک «ینایا مالغاص «یسیلاها

 «یرهاکتسد سوصخم هنلاصا نگافس < یسورتام

 روگ هدنراوج و یرهقرباف طالخو یزب نکلپ
 .ردراو ییدعم

 نروسمکح هدایلاتبا ( ۲۱:8۵:) ۳
 ی اراک ARE واز هم

 ندنرارادرس یلرکد لا كقيرودوشت یجنرب «بولوا
 لها ات هدنسیدالیم حشرات ۵۳ « هدلاح یفیدلوا

 «هلغغلوا باتا لارف هننرب ك ( تادوثت ) نالوا

 شعتیلاچ هلامکتسا ییهعفادم بابنسا هدایلاشا
 كسونابنتسوب یروطاربعا قرش ییامور « هدهسیا

 راس تایلاتا و ؛شمردباق «( رازی ) یرادرس
 .یدیشمامهردصاب یرامایق ندیا روهظ هدنرلف رط

 یرو ذ ؛لاما نوت « بو دیآ دادرتسا یالیم

 «بوشود ریسا هنیلا كرازباب تیامنو ؛ سا مام لتق
 روطاريعا اذه عمو ؛ شفلوا قوس هب هینیطنطسق

 هلثاونع قیرطپ « بوروک هلماعم نسح لدنفرط
 تافو هدروک دم رهش هد ۳ و ؛ شلدبا فیطلت

 .ردشعا

ESیرلتوغیسب و  

 آ خرات ۹۹ «بولوا ندشنارادمکح دری

 هتموکح ندنفرط ( ازبجا ) یردب هدنسیدالیم
 مکح زکلای ًارابتعا ند۷۰۱ و ؛ شلدیا كي رشق
 نی یسوم هدننامز كنو . یدیشمالشاب هکمروس
 هد ۷۱۰ ۰. یدشقا حف ینهطآ رایلاب ریصف

۷۰ 

 د ی

 4 كىا

 هسرازوک «قرهنلوا طاةساندنفرط قب ردور

 هردشعا تافو هرکص تدم زآ و ؛شملکج

 اون كابلات ( 0 ۰

 E a e ۱ واوجو
 ر هدنرزوا یربن ( هروم ) قرهلوا هدنق رث هرتم

 .یسهعلفرب کسا «یسیلاها ۱٩۰۰۰ «بولوا هبصق

 .ردراو یرهناغکمبا هلبرا هق راف هراسو هنراقهو
Vigile)۵۳۷ «بولوا ندرلاباب (  

 رتسولپس ییاس «مدنسب دالبم لی
 كەرودوثت هج روطاریءا « هدلاح یغیدلوا غاص

 كرتسولین هرکص هنسربو ؛شفلوا باتا هلیمازتلا

 . وطاریعا ادتا .یدشفل وا قیدصت اموع هدنناف و

 دعاسمهتبهذم 2( لافک ۲ ) كرهدبا ةاشام ههمر
 «ندنکیدتبا موکح یرلنوب هدمب «هدهیا شفلو
 هر لب ری پیارب هنیزافوم هلب سا كلوب هد ۷
 ۰ هرکص ندکدنلکوروس هدنرلنافوس هبنطنطسق
 مامور « هدنخمرا هههو ؛ شفلوا الا هنادنز

 .ردشعا تافو هدهسوقاربس «نکردیک

Vien 22) :تایل اتا ( ۷۲۱۵۵۵6۵,  
e a۰ كک دنوو هدنس هطخ  

 « بولوا رہشرب یزکرم تلاما هدنب رض هرتم ولیک
 « ییدادعا بتکم یلخاد « ییلاها ۰
 زوک «یلارس جاقرب «ی.هسردم صوصخم هراساپاپ
 تعارز «یرفظ قاط هدنادیمر لزوک « یسورتابن

 بیا «یسهجناب تانابن «یسهناهتک « یسهیمداقآ
 مولط «ناسرو «ینیچ «هقاش «هخوج هلبا هشقا
 ۰ردهدلب رب سا .ردراو یر هق ر اف هراسو

 « هوودایو هزیورت « هنولب اقرش یلابا هعجد

 یغد الام «هلرلتلایا هنورو ابر «هووداپ هنابونج
 یاد ۱۰ ینو «بولوا دودحم هللدودح ایرتسوآ
 هلا لاما ۰ «هدلاح یغی دلوا هرتم وایک ۲

 ۲اسو عفت صو یاغاط یسلاعش مق 3 دب وکسم

 اصو لزوک كب یساوه « بولوا هووا یرلفرط
 شر, «هریخذ « بولوا تبنم یغاروط .ردمالغ

 رلقلت وط هلبرغاب قوچ كبو یلالوصحمراسو ریون
 شموک .ردشلنبد یسهحاب كایلاتبا قح .ردراو

 دیس هل دعم هایمو یرلت اجوا مع هلرلت دمم رمدو
 از هو

 قوجرب هلعساو هدیلوطانآ ا

 بونل و رابرف ول هبصق كچوک د نارو



 ر یو
 هی يلم »او یالوط ندهقیتع ران یرلقدلوا یواع

 .ردرلشغل وا

 كلا كنسارمش نيتال ل 3
 نداسیعدالیم «بولوا ندن راکوس لجرو 1
 . هیرق (هدنآ ) هدنراوج هووتنام لواهنس ٩ ٩او ۰
 « بودنا لیصحت هد( هنومرق ) و ؛شمتوط هد

 ؛ شیک یخد هبلوبانو نالیم نوجما لیصح لاا
 ءارمش « بون رکوا هدنروص لمکم یییانو نالو

 تلتفجو یقلنابو .یدیشقا عبتت یرانآ تنهینانو |
 یسهدایلباگاسوریماو یسهموظنم لزوک ی یا هدنقح

 یسهموظنمرب روپشم هلاونع «هدشنا» هدنزرط _
 نيسحتو ردقت یخد هدننایح یدنکی راث | .ردراو 1

 « العا رابتعا و ردق « بولوا رهظم ه یوم
 یسیدنک. یدیشعباجا یتیلئات هن رلناسحا تاناریکو

 . یدبا يحاص لئاضفو قالخا نسح هدالاقوف "
 هننط و « هلغع ال هتسخ هدهرافم «بودیآ تحایس هنانول ۱

 لوا هنس ۱٩ نداسیع دالیم « نکردبا تدوع "

 ی-هموظنمچوا روکذم .ردشع | تافو هدیسیدنرب 1

 هبهنسلا رک او «رشنو عبط هلئاعفد «بولوا دوحوم " ۱

 .ردشف وا هجرت

 ءمدام ] (۲:یندناتد ) ۰

 [.هلیرویب تعجارم هبهینآ ۱ سوری دف
Virginie)هدنر هشامور سا(  

 زقر هر پشم هلبل اج و نسح

 یزیق كنرکسع رب هدنسا سوینیجرو «بولوا
 ندیشک نوا ندیا هرادا یبامور هدهرصوا .یدیا ۱

 (سون دوالف سورا ( نانلو ندندارفا تيه بکس

 توم صرح نانایوا هدنسفن هلکمروک یبهینیجریو
 ؛ شعاق ینسیدنک « بویمهدبا تمواقم هزکنا

 .دتیا یوعد یتفیدلوا یس« راج هنر ندنرایلدازآو "
 یردن «نکیا هرزوا كا ماست هنس دنک كرر

 ؛شمکچ هفرطر قرهتوط ندنلوق ینزبق «بوشوق
 « بوبالیاص هنکروب ینغاچب باصق رب نک هنلاو
  دالبم . یدیا شمراتروق ندتلذو راع هک ۶ فالتا

 كقلخ همعقوو ندبا نابرج لوا هنس ٤٤۹ قد "
 كنلوصا تموکح تثیهكليشك نواو ینمایقو ناه "

 یی همجافون یار عشریهاشمابوروآ . یدشمت ا جاتنا ین وغل "
 ۰ ردا کک همظن كالس هلتاعف د

(Virginie) ۱هدیلاعش یاق صآ  

 | هنجرو
 و

 3 هل
 هدنتیح قرش تم هعمتجم تالاع 5 ر

3425 OS 

 هلبرلعساهینیجر و ې رغو هینیجرړو «بولوا هطخرب كوي
 قرش یسیجنرب .رویلل وا هراداهدننروص تب روهچ کیا

 ۔رط یلامش بر دال رام الات« هل یسالطآ طبح رحم
 لاعشو هشت یخ داب ونج «کوتنکو هینیج ریو یی ن دنف
 ۱۰۹ ۹6۰ یسهییطس اسم .رددو دع هل هنیل وراق
 هلالاها ۱ 1۵۰ ۹۸۰ «بولوا هرتمول یک بم

 لابج *لساس یلافلآ هدنسسرف مسق < ردنوکسم
 قلغاط یء> وا «هلغلوادتع قرهلوا هرص ج وا یا

 لابج .ردقع او قاهووا یبیقرش مسقو كسکویو
 هنیزکد قیتنالتآ «بونارامنا قوچرب ندهروک ذم

 :قرهیالشاب ندلامش یرهجلشاب كرلنوب هک رولیکود
 اکوب قرەقآ هلامش ندیونج ؛قتامونوب نارآ یدودح
 جلخ ر نوزوا هدنب ونج تیوا «۱ودنانش ناکود

 لک میلخ ۳1 ثكاذ؟ < قواه اار ندیا لیکشن

 وأتساو ناره« «یاوانات «سقاتومونآ ؛قرو ندیا

 - راخ كننررهچ و یرلیصنم هانحوالوص :زدن#

 یس هلسلس یلاغلآ یدودح هدنتهح بونح .ردهدنح

 ندفرط وا « کا ید هب هل ام روا « درک

 نیکود هنب زفروک هقیسکم یرهن ( نوتسلوه )
 یرغوط هییرغ بونج « هرزوا قعشیراق هرابپا

 هدنرلتهج قح او نیرسهدرار, عفترمیماوه .راقآ
 - عیرسو زساادتعا هرزوا تموم «بولوا قاعص

 «قوماپ «هریغذ «بولوا تبنم یغار وط .ردلوملا

 «نوتلآو یرانامروا مساوهلینالوصحم رتاسو نونوت
 . ردراو یرلندعم راسو رقاب «نوشروف «ریمد
 یرلبا كم یمیانص .ردقوج یبهیلها تاناوبح

 «یعاونا هنیکام «هطسالا هفلتخ تاج وسفم «بولوا
 هق راف هراس و توراب «زوط ؛هلح رهک «رکش

 كینراجت .ردقوج یرنانکودو یرهناخ هیفصتو
 . ردب رهش ( دنور ) یزکم .ردکاشیا

 Virginie ۱-06611698 --یرغا , ۰

 تام دیابت و 1
 هینیجریو «بولوا یر ككریهاجندبا کرتی هعمتجم
 ها و تراما ودق لا ن م سه
 «هناولیسناپودنالبرام الامش ردعقاوهدنب رغ كنلابج

 بونج«کوتنک ندنفرط یب رغبونج «ویهوا ًابرغ
 هلراتروهج «بنیجرو یخد و ندنتهج قرش

 ولیکم برم ۹ یس هبعطس هحاسم .رددودحم

 . ردنوکسم هللا لاها ۷۱۲ ۷۹: «بولوا هرتم



 ز ی و
 ماسقاوندنراک:ا كلابج *هلساس روکذ م یسیقرش مىق

 ره (ویهرا) .ردنرابع ندرلهووا عساو یسهراس
 لابج « بودیا قیرفت ینسهیب رغ دودح یمیظع
 .ردیا مج ینسهب راج هایم نو نیا ندهروک ذم
 (هرا) یرهن ( نکورغوب ) ناقآ هدلاعش كا رکاب,
 .رکید .راق آ یرغوط هلام «هرزوا ترکود هنل وک

 «هقواناق « كلا ۰ هقواناق هلتيل : یرهملشاب كنمرا
 لوفلامیرس هرزوا تیموم یساوه . ردهنودناوک
 . ردمالغاص اذه عم «بولواهدایز یدوروترارحو
 راسو قوماپ «هریخذ «بولوا تبنم كپ یغاروط
 تور" ؛ هعق دلاف وح ییلاما و «ردقوح ینالوصحم

 یداسم هلرلنامروا . ردهدکغا قرت یتوومعمو |

 ( غنیلیو ) یزکص . ردقوچ هدیسهیلها تاناوبحو
 : ردب رهش ز

(Viseu) ۰هدنس هطجاره دازکرو  
 N Ea 2 0 و دف
 لامش هرتم ولبک ۸۰ كن هرب وقو هی

 ٩۰۰۰ «بولوا هبصفر یزکم تای هدنسیقرش

 . ردراو یربانن كو رولیروق هدلولبا و یبیلاها
 می سم ۳ یسهیعتس کام كنتلابا وزو

 . ردیشک ۳۷۱ ۰۷۳ یسیلاهاو هرتمولیک

 یغاط رب عقاو هدنسهرآ ایلاتبا هلبا ۳ هسنارف كنلابج *لسلس بل آ ( ۲150 ) ۱ وز و

 ینامریا () .ردراو یعافتراهرتم ۳۸:۰ «بولوا
 . ردیا ناع نداروا ۱

 هدنغایعس اسللک قرق كنتالو هتردا

 قرش هرتمولیک ۵۲ تیاسیلک قرقو

 ېب ونح برف كغاط هجمارتسا قرهلوا هدنسهونج

 «بولوا هبصقر_ یزکس افق هدنکنآ

 ۱ هرو

EOE 

 ناخو ناکد چارو یسهیکت ۲ ؛یمماج ۳ «یبیلاها
 ردراو یسهراسو .

 - قرد یا هتم كتا هنس یباضت هزو
 هیدم ند.فرط لامش قرش «بولرا هدنسس ونج «

 سوغ ر هلولو اسیلکقرق سفن اب رغ «هول رط "الاهش

 هلاتچ یغد ًاقرش «یغاط روفکت ًابونج «هلبرلاضق
 یارس « كم روا « هغوبصاح . رددودحم هل رق اخس

 و هجا ء لب رام | تکی و ٤٦ «بولوایواح ین هرق

  ۰رنو هک ۰ ردنوکسم هللا یاها

  ۴«مور سس ۲ « مالسا ی ۱۰۳۷

 تبنم یسیضارا - ردهناکذج ی ۱۰4 و رافلب یس

 ز ی و 2:۳

 یالوصح .ردعورزم یسهدایز ندنفصا «بولوا
 هردئرابع ندنعاوا هوبهو هزنس هلبا هع ون2تاب وبخ

 ثاا ٦و روکذ ۷۱۹ « عماج ٤۸ هداضف لخا

 « ماج ۲ «ناخ ۲۸ ۰« هزاغمو ناکد ۶ ين

 1 « یالود قایش 6 ۰ نمرکد ۲ «"لورف ۱

 .رددوجوم هناخاب ۱و یبقجم هتفغ

is5 ( ۱ AE ) ی رف » ینمی 

 -هنشر كنموف توغ «رلتوف ] د
 .«نکیآ نکاس هدهینامراس روک ذم موق «بولوایم

 كراوه .یدراردبا تماقا هدنتهج برف كرییلدرلن و
 مور هدنسیدالیم خیرا ۲۷ «قرهقروق ندنزو اجت
 هنف رط غاص تبنوط هلیسهدعاسم كنبرواع اریعا

 هدنزوس كروطاریعا هدب ۰ هدهسراشمشار بر

 هكسووالآ و نرکیتب رف «هلیا اهدا یفیدمروط
 مور هدهنردا «گرهدیا زواج هبهیک ارت هلیسهدناموق

 یتالع شیط ت هینبطناطسق «هللچ هبلغ هن رکسع
 ندنفرط سویسودوثن هدب .یدرلشغ | ام والبتسا
 لندنرا « هدهسیا شادروکسو یرغوط ههنوط
 هلزواج ههریلباو هبنودک امو هک ارت ندیکی هرکص
 كرالا هدنخرا ۱۰و ؛شلیوق هکارک امشب

 امفیو طبض ییامور « بوک هبایلاتیا هلیسهدناموق
 .دتنا دقع هللا (سورووه) روطاربعا .یدرلشعا
 ك( فل وان ۲)یناخ تل رال آ « هعساضتق| هدهاهمیرلک

 لاقتنا هنتهج بوذج تنالاف هد ١۲ ٤ هلسهدناموق

 هدنرهرآ لابج ههرب يسار هرآول « كرهدبا

 .یدبا یرازکرم ( هزولو ) تقووا . یرلشمشلرب
 ك( الاو) نالوا یرارادمکح هداروا هد ۱ ۵

 ۱۳ تکلع « بوک ۵هنابسا هلیسهفناموق

 ی( هدلول ) « هللا طب یتسیط-وو یلاعش مق
 - العاب هکآام عیسون هکدتیکو ؛شنا ذاخنا رکم
 بفاخ ابفاعتم ین رلکام کهدهسنارف . یدرلشم
 ردق «هیمالسا تاحوتف هدهبنایسا « هدهسرلشغ |

 قیردورنالوا یراریخا هد۷۱۱ و ؛راشمروسمکح
 هنیلا مالسا لها هبناپسا «هلغفلوا لوتقمو بولغم

 هدنرلغاط ( هروتسآ ) زکلای ندرلتونیزو بوک

 هلبتقو . یدبا شلاق یتموکح توغی زو گكچوکرب
 مات هنبهذم كسوبرآ «بودبا لوبف یفلن ایتسرخ
 )نا یکح تاماظنو نناوق شعب ۰ یدرلشلرا



 «بوشیراق هلرللونایسا یرادارفا نالاق .یدیاراو

 .ردشلواوحم ی رلتیسذع

(Wiesbaden) ) ° ۰فن هیسو رب ( 

 اک۹ تیهشامو هدنتلایا ا د

 «بولوارهمشرب یزکرم قاجنس ہدنسیب رض لاعثهرتم"
 هراهقود یکسا « یسهعلق کیا « ییلاها ۷۲ |

 ههسیف عیانصو هیضایر «یسهناختک ؛یبارس صوصخ ۱
 «هنالقوح « یرلهعمطم ددعتم <« یتکم صروصخ ۱

 «یرهناخابد هل هقرافهرتاسو هیتیب ثانا «یموم رهه |
 «یس هقیتع راث آ و یمقاوم لزوکهدنفارطا «یراهصلپاق

 1 .ردراو
 -را یطسو یاوروا ۷۵ 7

 هم ندن 1 ۱ هلوتسو -
 هلامش «هلناعن ندنغاط (هلاق-ا) هدنسهطخ هزلیس |

 .ینفآ رول لا هب درک + لا
 كن زیکد ق طلاب با قش یبهیسور,و ناتسماو هیچلاف _

 «بولوا قوچ یرلمبان .رولیکود هنبزفروک غیجتاډ
 (هقیلس ) ندلوص هدناتسه «(ناس) ندغاص هد هيلا
 (هوران ) مبات اکوا هلبا ( غو )و (زریو) ندغاصو
 -ر 1 ههارب ) ندلوص یخد هدهیسورپ ؛(هرکو) و

 نیت «ریند هیسهطساو لودج جاقربو ؛ریلآ را

 ۱۱۰۰ یسارجم .ردیا طالتخا هلبرلقامرا (ردوا) و
 بول, رآ هلوق جدا هدناصنم . ردنوزوا هرتمولک 8

 .رک ندنجما یرهش غیجناد یر
 هسنارف ( 0

 یساپا ۳ وادسو
 ییدنبا هدنیچ ًارابتعا ندنخران ۱۷۰۹ « بولو
 ناتسرانا ییدتا رشن هرزوا دلج ٤و هلتحاص |

 .ردشلوب ترهش هلبخترات
 اشمآ ) Wisconsin ا
 ی 4 كلام و ۱ نیو

 هلشروهچ ناغیشیم "الاوث «پولوا ندنسهبلاعثریه _

 "و نیلیا بونج هووبو هتوزنیم اب رغ «هلیلوکرویر,وسو
 .رددودح هللوک ناذیشیم یخد اقرش « هل را روهچ
 - اهاو هرتمولیکمب مس ۵ ۰ یسهییتس ةحام ق
 «بولوازود ینیضارا .ردیشک ۱ ٦۸7 ۸۸۰ یل و

 « روب رآ یتسهیرف دودح یغامرا ييسيسيم
 لامشیرارهن (قور) و (هوییلت) هلبا (نسنوتسیو)و

 روکذ م قرهقآ یرفوط هیبرف بونج ندیقرش "

 ریهاش

 س ی و 2۷۳۳

 لاعش هسا یربن (رور فلوو) .رارولیکود هغامربا

 كنلوک نانیشیم هدتهجوا « بوق | ندنتبج قرش
 دودح .رولیکود هنبوق «جلخ لیشی» ینمب (یبنررغ)
 هدنلخاد هقشب ندرللوک عساو یهدنسهبقرشو هیلاعش

 قوچرب هجرپآ كرکوا هدنارجم كنيرامنا كرك یغد
 یلطیرفتو طارفا یساوه .ردراو یرالوک كچوک

 . ردهدایز یلدورب لرکو ترارح كرك « بولوا
 « بولوا بس هنعونتو ترثک كننالوصحم هسیاو

 «جنرب « هیرآ ۰ یادغب «هلغلوا تبنم یخد یغاروط "

 ریقابو نوشروق ۰ رولوا لصاح هراسو یهماقرکش
 هدنروص تلایا هد۱۸۲ ۰ ردقوج یرلن دعم

 هنس هرصریهاج هد۱۸:۷ «بوالشاب هنفل وا هرادا
 هنس۲و یلائوعسمو نایعا تثبه .ردشفل وا لاخدا

 . ردراو یسااو یب یر روذل وا باتا هلټدم

T(Wismarم فر هنا  : 

 E 9 ا | داسو
 یزیکد قطلاب قرهلوا هدنلامش هرتمولیک ٤۰ كنبر
 « یسلاها ۱: ۰۰۰ ۰ بولوا هبصقر هدنلحاس

 صوصح هنلاعا ئافسو یسهیرح تراجم كلشيا

 -ردراو یرلهاکتسد

 1 ج وا كنتکلم راغل هد امش

 هداروا «بولوا تکا مر هدنسهټوا ۱ وسو

 نفیدلوا زودنوک نیشیق و هک تقو یلیخرب نزا
 بطق هروک هف رمتو . رودبا ناب یوم توقاي

 .رولبشالک 1 ینجهلوا ندکآام یهدنسهراد یلامش
 . یدمهلوا مولعم ینیدلوا یهر «هدهس

 وهام ( دع ن یدنفا س وا

 دوا e ا ۱ یشو
 كن ( لاقم ) یعاشو ىلغوا كيضاقر یرهشالا

 كلاس هاضق قب رط . یدبا یسهداز هریشمه

 «یقرهللوا بصل هنفلیض اقفبوکسا هعف دیدی «بولوا

 " ینیدلواهدنشاب 1۸ «نکیا مک احهداروا هد ۷
 نوفدم هدیوکسا « بودبا تافو هداروا « هدلاح

 هدلیوکسا ددنفرط هرک ذت بابرا ثکا «هلثلوا

 روپشمو لوبقم اهدندنرهش یساشنا .ردشفلوادیق
 هليا هیسرافو هیرع تاحالطصا یقجنآ «بولوا
 راآ 6 ندنکیدتبا تاعر قوح هظ اولا قارطمط

 - درد ۱ 2 ریلشالک آ هاکاحوک یسهنایشنم

 باتکر ب هلساونع € جارما بحاص ةربس یف جاشلا



 غی و

 .ردفورعم هلکخد « ییوریس » هک. رد راو یربس

 دقنم ی هامز لاوحا اض هلمناودع « همان هعقاو »

 ی هرصم حوتف » رب شلاق هدنلاحهدوسم «یرتارب

 .ردراو ی أاشنم ةو هلب رامشا ناود بت صو

 . ردقوح ید یاب وعه .ردعوبطم ی « ریس 9

 ك« سوءاق » بجاص «بولوا ینوقو هدتغل مع

 رب هدنزرط باوج هنناضی رمت نالوا هیرهوج

 یرئار رکید هدنقح هسرع تاغا رداوو یهلاسر

 : ردندنرامشا "هلج تب وش ۰ ردراو ید

 نشد نوسعادلآ همشخب تحار مظل لالز

 نوکر, دولوا روشورش باخلت هنناج قاذم

 تنیشک ییآ ید ندنسارعش سرف --

 هدننامز ارقاب نیسح ناطاس یرب « بولوا یداخم
 هدشامز هاش نوام یرکید و ۰ هدناسارخ
 . ردشماشاب هدناتسدنه

 - ام هنسهدام « توغی زر و » ] مک ۰

ETيروي تمج  .] 
 قاخ یرب «دكرلودنه (۲:6۵۵) 3
 انفاهدیرب ‹«هظفاع یر «داجماو 4

 داقتعا رزواقلوا ترابع ندنرلتوف كنا فالتاو

 ندشنوف هظف اع «بولوایرب كەل من اقا ی رلکدتا

 ناوبحو ناسنا هعفد زوقط ا د هانک
 یا وارب هدیه « هنغا دلوا شا لث« هنتر وص

 ( هنایامار ) روهشم .راریناشیا هنکجهدیا لثمن هعفد
 ( هسناویراه ) و یتسهاکح رب در الثع وب یسهموظنم
 رکید تب هثلث مناقا . ردروصم یسهلج ی.هموظنم

 . رد (اویس )و ( امهارب ) یسیکیآ

 هدنتلایاهیا | فی هسنارف ( ۷
 بونج هرتم ولیک 9 ۱ یسو

 هدنرانک غاص كنب د رم هم 1 قرهلوا هدنس رف

 هایم رومشم ترا 1۲۰5۰ «بولوا هبصقر

 هلب-هضور لزوکو یرهناب لکم كپ «یبهیندعم
  هبفتنمیفونص هدنعسوم هیناب ۰ ردراو یراهاکج رفت
 ۰ رئالبوط قاخ قوج كپ ند

 ةرتساشاال فی هرتاکذا (Wigan) داش

 هرتمولیک ۲ ككرتسحامو هدنتلایا ۱ یو

 «یسلاها ٩۰۰۱۳ «بولوا رهشر هدنسبب رغ لاعش

 هردراویراهش راف شعبو یلدعم روک « یتکم نونف

 زملکنا هدنزکد هشنام (۱۷:عادا) |
 زا را تللهرتمولیک ۳ ندنلحاس ] ۳-۵

 ق ی و ۰۷۹

 .. ردزلم هنتلابا نوتیهاتوس «بولوا هطآ رب شلرآ

 ۲۵ ۰۰۰ ۰ بولوا هرتمولیک ۲۰ یکاو ۳۰ یو
 یغاریوط و لدتعم یساوه ۰ ردنوکسم هلبا یلاها
 "یراراچ لزوک «ینالوصح هریخذ «بولوا تبنم
 .ردراو یس هلها تاناوبح لتباکو

(Wieck) ۱۔ رش لحاس تلهیجوتسا  

 هرتمولک ۳۰ كغروبعدا و هدنسف قد

 )هدنبصنم رہن نالوا یاس قرهلوا هدنلامش

 ۹ ۰ 4 «بولوا هبصق رب یکم كنتلایا شل 5)

 pp یغیلاب نوخرط لتیلکو یاب کا ۰ یبلاما

 ۳ . ردراو
 دلک ابا تر د هلیسا ۲ ۳

a ۱ 22در ۲۰  
 ك( مالسااهیلع) یسیع ترضح «بودیا قلاپاب كد

 یرودوئت يسن ازم ندا راک ا یف فو تمهولا اشاح

 نیت نوک تبهلاق-ابو ؛ شا درط نداسیلک
 ۳ بوللوا لتق هدشنامز ( روس متیس ) . ردشلیا

 . یسیطروم هدن ۲۸ دكزوع «هلکاریک هنسهرص هزعا
 ۱۰۰۷ ند یسیعنکیا -- ۰ روللوا ارجا
 ۰۹ یسیعچوا -- . ردشعا یقااپاپ كدهنخ رات

 لما اشرفآ «بودیا قلاپپ ردن هب ۱۰۸۷ ند
 ۱ نالعا یرفس بیلص لها رب یثراق هنمالسا

 . ی دیشب اد رم نداسیاک یرنه
 باخت اندنفرط هقرفرب هد ۱٠۹١ ییجتدرد --

 نانلوا باغتنا ندنفرط نیفااخ ٌهفرف « قرهنلوا

 للافهد ۱۱۲ تیامنو «شعشاضوا هلاردناسکا ۲

 . ردشعا تافو هدهرصوا «هدهسیا کو

Victor . ۸۳06060 ( ۳ ( 

Eدهبندراس و اوواسهلتسا ۱  
 : ردشمروس تموکح یدک جوا

 «بولوایلغوا كلئوناما لراش یجنرب یسیجحنرب
 ۲ شلوا یس هفود ۱وواتس هدنشا ۱ ۲ هل ۰

 نالراش یحچوا نوا یلارق هسنارف ناناوب ینباقو

 هایرتسوآ هدعبو ؛شلک لاق «بودبا برح هعفد جاقرب
 ا رکسع زسنارف نانلوا قوس هبالاتبا یثراق
 دشيقف تببلاق رب هد ۱۰۳۷ «بولوا یرادرس
 . ردشعا تافو

 یجدردروامارءاو

 یه یردب هد ۵۰ ییعکیا س

 هلتاصو انس هدلاو «قر هلوا فلخ هل واما لراش



 یجدرد نوا لارقهسنارفو ؛ شلوا یسهتودآ وو

 «هدهسیا شغا ج وزت ین یل ایلروا یکی كنيس
 ایرثک | ۳۳ تابرام نالو عوقو هدهرصوا

 ۱۷۰۲ . یدیا ش ها مازتلا فرط فنا رت سو

 باق کلام رب 2 RON ەد ۱۷۰و
 هد۱۷۹۲ «؛هدهسلا شماکڃ ههونج « بودیآ

 هنسیدنکی لام یکی دتا ساف یسهدهاعم ( تخرتوا )

 یسقرت تی هنالهو یی هل راز Fl هداما

 ؛ شل آ یتاونع لارق تقووا . یدیشمرو یخو
 هدنل اقم «كر هرو هاب رتس وآ ین هبل” هد ۱۷۲۰ و

 .الغاب هکملنند یلارق هیدراس < « هلغل یهندراس
 هنس کا «بودیا تغارف هد ۰ .یدبش ۱

 . ردشعا تافو هدنس هعلق ( یریلاقتنوم ) « هرکم

 شمراو هنسهقود هینوغرون ( هدییالدا ) یذق
 یسهدلاو تكنیول یجنشب نوا یلارق هسنارف «هنلوا |

 . ردشلوا

 حوا یردب هد ۳ یسیعچوا ت 1

 + شلوالا رق ۳ قرهلوا فلخ هل ونامالراش
 «بودیا ارجا 4 رکصو هبک« تاحالصا قوچر, و

 هسنارف .یدیشعا سیسأتیغد یتونفلاراد ونیرو
 .وهجو «لوبق ی رارجاهم زسنارف ءدنريبک لالتخا ,

 یهرام ایلاتبا هدعب «بودبا در یبریفس كتير
 بولغم ندنفرط ترایانو هد ۰ یدقدلجآ _ ا
 نالواقدصم ینتغارف ندنکلام یهدءهرف «بولوا |
 و ؛ شلوا روب هاضما ییسهدهاعم و

 شید

 . ردشعا E رک یآ ۷

) Victor.Eman uel ) 
 الاتباو هد راس هلم اوب ۱ لث واما روعي و

 : ردشلک یدکی یا ندنرللارق
 لغوایمنکیا تنءدنآ روتشو یجنکیا یسیجتر

 یردار كوب ندا تغارف هد ۲ «بولوا |

 یلارق هندراس هشرپ ثكگوئاما لراش ید

 دلرازسنارف تقووا هتنومای هلا وواو ؛شلوا

 مکح هدنسهررزج هندراس زکااب «هلغلوا هدنطبض
 دوام هد۱۸۱ ٤ « هدهسیا شمالشاپ هکمروس

 هد۱ ۸۱۰ «رنارب غوا هداما و
 .یدیا شلرو یغد رار ضعب رکیدو هونج

۳ 1 

1 

7 

 ق یو 32۵ ق یو

 دتربلآ لراش لارق هتنومای یسیفکیا
 هد۱۸ ٩و ؛شوط هد ۱۸۲۰ «بولوا یلفوا

 هدنت یم كنم ردب هدهراحم نالوا یراق هبایرتسوآ
 تراسح E دک هراوو « دل وب

 «بودیا حک هر قع ك هراحم «ندنکی درتسوک

 یسالکو سب ر .یدیشغ اك هر هنسپ دنکی هوکح *للادنص

 هي هناحور ءاسژر هلیتتواعم ك( روواق ) تنوقنانلوب
 كرلن ود یتاکم و ««عفادم ینقوةح كالود یثراق

 هد۱۸۵۰ ۰. یدشعا صیلخ ندنراصحا دب

 «بولوالخاد هلود قافتا نالوا یشراق هبههسور

 ىه ەدلتولق یزمق و ؛ شم ردن وکر کسع هنس هرام مم رق
 نالوا هللا هسنارف «كرهدبا ي وزت هنويآوا سلرب

 نالوا یدراق هایرتسوآ «هلکعا هوغت یتابسانم
 « بولوا رهظم هنترهاظم كل هسنارف هدناب را

 «همراپ «هاقسوط هدمو یهدرایمول هد ۹

 لیاقمءرت و «كرهدیا قاحتلاو ذخایهیامورو هندوم
 . یدنا شا دارت یآ وواس هلبا هسي ههسنارف

 نالوا هییونج یایلاتىا و ههیلحس كن دلاس راخ

 « گر هدیاهب وقت ندقیجآ هدمب و 2 ادتبا ینرارغ-

 هقشب ندنراراوج هل رهشامورو تانهروک ذم كلام

 ءارآ لزوم «هلکغا بج یتسیلاها كنکااع قلإبإ
  دنل و هدنما یس هل «هدقدنل وا تمجاصهنس هيم وم

 كنس دنکو یداحنا كنایلاتما هد ۱۸۹۰ «ندنرلق

 تخیاپ یبهسنارولف «قرهنلوا نالعا یغللارف ایلاتبا

 قافتالاب هلا 9 هد ۱۸١١ .یدیشعا داخ

 بولە 2 ۳ « بودیا برح نالعا هنایرتسوآ

 قالا هنکلاع یغد ییسهطخ كيدنو «ریارب هلغا وا

 . هغ اط ی دلام را داد هتفووا هد ۷ ۰ .ردشعا

 قوا وات یعچوا ندیا هعفادم یاباب یثراق هنس

 «هلا لوخد هامور «قرهیمریجاق ینتصرف یییولغم

 هدناتساو ااو ؛شعا ذاختا تخهاپ یروک ذم رهش

 ءیونم كرلنالاتا نوت هلهجو و . رد شعابق

 لاک « بوریتک هدوجو ی داحا تنابلاتبا هج ريم

 نوناق تسبرس یهدهتنوماسو هللا قسبرسو تلادع
 هم هعس ۀفاک «هلکغا تکلح *هرادا هلا یاسا
 « بودیا تافو هد ۸ . یدشعازق ینتبح



 ق یو

 یجنرب لفوا كوي نالوا هدکمروس مکح مویلا

 ۲ ردشلوا یناخ ترم وا

 هتسهدام 6 وفوه » : 3

 ] HENS ۱ و دوس
 دنن اکارتسم مرتلکز ۱( ۷۲۱6۱۵۲1۸ )

 رد بو یامتم لات ]ماد
 كل هروكذ م ةمطق «بولوا رع*رب ترابع ندنسیق

 ندنتهج قرش لاعش .ردیرپ نوکسم كاو رومعم كا

 «هلب رار عم هیلارتسوآ یبواج اب رض ٤ سلاو یلونج یی
 هلریک طبع رح یخد ندنفرط قرش بونجو "ابونخ

 هحاسم .رددودحم هل زاف و (ساب) نار 1 یهمناعسانو

 یسل اها و هرتم ولنک مب ص ۲ ۷۲۲۰۸ یسهیتس

 هنشاب هرتم وایک عبرم رب کر دیک ۱ ۱۱۹۵۹۰

 یبودج ضرع ۳۹۳۵با ۲4۳ ۰ رویشود یو
 8 ° با ۱۱و

 كنغامرا ( یروم) یمطظعا مسق كنس هبلاعش دودح

 ندموهوممقتسم طخ رب یسهس ی دودحو ندنسارج

 هلبسا (هجنار نوینوم) هدنسینرش دودح .ردنرابع
 «بولوا دتع یرضولط هلاعث ندبونج لابج *هلساسرپ
 نداروا . ریلسکو ردق هبهرتم ۲۲۰ یرهورذ

 هبط «بولپربآ هلسل هرب رکید هلیمسا (هجنار غنې دیوید )
 « راراپ ندنسهتروا قکام « قرهنازوا یرفوط
 ردق هیهرتم ۱۷ ۳ ۰ ۷ یرهورذو

 «بونلو یغاط (مایلیو) یخد هدنتهح با .راقبج

 یبوذج دل راغا_ طو .ردراو یعافترا هرم ۷۷

 (یروم) روک ذم هدیراک:ا یاعثو هلحا- یراکتا
 ىس هلام ینا هلهجوو «بولوا دم یرغوط هنسیداو
 روکذ م .راقآ راها قوچرب ندفرط ییارهو .ردراو

 ندسلاو ینونج یی هدنفرط قرش كب (هجارنوینوم)

 برف كوب .ردبا نایرج یغامریا ( یووتسا ) ناک
 كراپنا نتيا هزیکد ندنلایج *لساس (غنیدبوید) هدنتهج
 «بولوا (هلاس) هللا (لجحم) نلیک ود هاب ناب یراکوس كلا
 ۔ارجم كنو . رویق آ یر (غلنلغ) هد هدنب یف یاهننم

 نروبلم ندفرطرب لودجرب یمنص قر هبالشاب ندنس

yTوا دم اش  
 نیزسقلوا ضورعم هننارطاخم كلحاوسوا كننافسو
 فیطل كبو لدتس یباوم ۰ ردشقا لیہ نریم
 یعسو هدرلنواک نالوا یزاب كناروا « بولوا

 یرروماب .رد۱۰ هدزوعو ناررزحو ۲۰ یسهجرد

 ق ی و 41٦1

 تل هیلارتسرآ نوتم هعهایم ترث؟و اوه «بولوا قوچ
 كلام هلبرثک | كننالوصحم اپوررآ .ردیرب لزوک دلا

 .« یک کی دشبن یفاطرب تاانامن ص وصخ هپ هس ونج و هراح

 «ریشیتب نوبق یلتباک «بولوا هداءلاقوف ی د یرلام ص

 كنم ران دعمنوتل آ .ردهجلاو قاشوع كب یرلیغایو

 هدهیلارتسوآ نوتب « بولوا روپش» ید هلینرثک
 .راقبج هدر و یسهداز ندنناثل كن وتلآ ناقبح

 هدنجا كيوف كوبر, هديب ونج لحاسیزکم كر٣
 لاعث «قرهالخاب نداروا .ردیرهش (نروبلم) مقاو
 دادتما یعخ .لوم ریمد جاقرب یرغوط هقرشو برغو

 رامعا لوا دلا كټ هیلارتسوآ رڪ موب . رو دیا یشلو

 مبا هسلاو یبونج یی ادتبا «بولوا یرب نانلوا
 لیکشت تموکحرب هجعرآ «قیرفتاب هد۱ ۸۵۱ «نکیآ
 «بوللوا هيمت هلیمسا كنس هعاارق هرتاکناو ؛شعا
 ۰ ردشمالشاب هكا قرت هدا ز كب ندتقو وا
 [«هلروم تعحاص هدهنسهدام «هلارتسوآ »]

 هبهرتلکنا كنبج ( ۷۱۵۱۵۲۱۸) ۳

 : رمز | دوشم
 زەلکنا نوت یهدننجو تن هطآ وب هدنسلاع لحاس

 ی ۱۰۰۰۰ « بولوا رهثر یزکم كنناکاتسم

 كاشیاویسلاها ۱۲۰۰۰۰ «هرزواقلوا یلایوروآ

 .ردراو یلراجم
(Terre Victoria ) 1 ۳ 

 3۲ نیز ید دوشم
 قرم لوط ۱۷۰۲ هللا ۱:۳ و یلونج ضرع
 ۲۰ روتسم هلراز و و راق « بولوا 2 دتع هدنراهرآ

 یرلسکو كلا هک «ردیواح یرلغاط ران قوچ رب و
 .ردیناکر (سورا) نالوا یافترا هرتم ۱

(Victoria Nyanza) (۱ ۰ E 

 یلوک ك ویب كا كاتب رف آ ۱ ی
 یبونج ضرع ۳ هلبا لام ضرع ۰۳۲۰ «بولوا
 دتم هدنرهرآ قرش لوط ۳۲۳۲۵ لا ۲۹۳۲۰" و
 رابکت ز مدقمندنوب یلحاوس كنسيب ونج فصن .رولوا

 قرش»یسیونج مسن مویلا بولوا ندنسیضارا ییکاح
INT۳ « یغد با مسقو  

 یناق رفآ
ETE1  

 ینامرا ۳ وا لا هجز ماوقا نایلوا بات

 تبودخ هج ٣ج ول «هلفمقیچ ندنسیلاعت لحاس كلوكوب



 لا یو 39

 . ردهدکغا برقن هلوکو کام قادوس ته رم

 «بولوا هرتمولیکم بم ۸۳ ۰ . یسهییطس حاسم
 لاعش .ردسکوب هرتم۱۲۰۰ ندرحم یاذح ییطس_

 (هورکدا)هدنف رطقرش بونجو (هرآ) هدنتهج یفرغ
 كچوکی لبخرب هدنبرق یلحاوسو كویب یکیآ هلبرلمسا

 یمسا هدندنع یسیلاها یرراوح ۰ ردراو یر هط 1

 هد ۱۸۷۷و تنارغ و هکبساهد۱ ۸ 7۲ «بولوا (هو
 ندنف رط ران و « هلذفل وا رودو فشک ندنف رط ىن اتسا

 .ردشفلوا همست هليمسا كنس هل ارق هر

d04)۔ اسا ( ۷:6  

 ها هراسرا ےہ | ہوذودقیو
 «بولوا هیصق رب هدنلاعش هرتم ولیک ۲ تك هنولس راب ر

 لب رل دعم روکو رقاب هدنراوجو یسیل ها ۰۳
 .ردراو یرلشاط تیقیذرثاسو رولب لزوک
 فی هعمتحم كلام ( NS ۰ دا

 اجو هدنت روهچ ينسهسيم ) مو ۱

 یر یییسیسیم قرهلوا هد رغ هرتمولیک ۰ . توس

 كيو یدبلاها ۰ ۰ « بولوا هبصقر هدنرزوا

Eردراو یلراجت هراسو قوماپ . 

 ندنسالع هاشم ابلاتا ی ۱
 ص وصخ هنیدنک دنقح خیرات «بولوا ر

 هدنقح یسهبخرات لاوحا دارشب عونو و

 و هد۱ ۱۳۰۸ .ردراو یاینشکشیب

 ۰ هدننونفلاراد وات .ردشا تافو هد

 ا رقفو لوه «بودیا یکلطم خیرات 5

 ۔ الا یردق هرکص قوچ ندننافوو ؛ شماشا
 .ردشغل وا رشت و مچ یرانآ «بولیش

E. a °هدهسنارف  

 « بولوا هبصق جاقر هلعسا و هشلارفلیو

 هرتمولیک ۲۹٩ كويلو هدنتلاا (هنور) یرلکوم كا
 ۲۷ كل (هدور) هدنتلابا (نوربوآ) هلنالوا هدنلامش

 یزک اضق هد یسیکیآ .ردشانلو هد رغ هرتم ۱

 A14۳ هان یعکیاو ۱۱ ۸۸٩ كنسیجنرب «بولوا

Wilmingtonكل  

 هدنتروهج(راوالد) كب هعمتم | نوت 2

 راوالدقرهلوا هدنیونج هرتهولیک ۰ ناب دالفو
 « بولوا رهشرب هدنرانک غاصو هدنیصنم كند

 دنام هب هعمتجم كلام موم و یسیلاها 7۱

 .ردراو یسهناس 7

 ل ی و ۰:۷۷

 . هطخ هنآ وتیل ك هبسور ( ۲:۱۵2)

 هرتمولیک ٩۲۷ كف روبس رتپو هدنس | اب بت

 تابا هدنرزوا یرب (الو) و هدنسه رغ بونج
 - راد «یسااها ۱۰۹ ۳۹۲ «بولوارمشرپ یزکص

 « داقع «هیرم نونف « یحارج نفو بط «ییونفلا
 « ییبلعلاراد « یرلبتکم خرشت « هیعیبط نونف
 «یسهزوم« ی.هناخدصر « یسهعناب تانابن «یمهنافتشت
 كلشيا كيو یس عاصم ةشا راش هل رلاسیلک ددعتم

 .ردراو یی راجت

 ًابرغ «ونووفو كبو الامش یلایا الو -
 كنه اقرش «كنیمو ودورف ًابونج «یللاووس
 یسهطس ةحاسم «بولوا دودج هلبرلتلایا كسبتیوو

{Vo۱ ۳۷۲۳ ۱ یسلاهاو هرتم ولیکم بص  

 هلبرلاوک « بولوا یت آو زود ییضارا .ردیشک
 ینس هبیف دودح یغامریا (نیت ) .ردقوچ یرلقلفاتب
 ندقرش یلایا یرهن ( البو ) عبات کوب «بوربآ
 یساوه .ردیاذخا سه راح هایم 2۹2و « قشهب رض

 هجق لواغارب وط «هد سیا یلسیسو یلتب وطر «قوفص
 راسو یفوا یجب رش «نتک «هریخذ «بولوا تبنم
 . ردراو یرانامروآ مساوو یتالوصح

Wilkelm, Guillaumeهنس  

 E رن هنالآ ا ر متد
 قیردرفیصچوا «بولواروطارپعا قبسا نداقالاو

 «بوغوط هد ۱۷۹۷ ۰ ردیلفوا یصکیا كاهابو
 هیناصوب و ؛ شم رک ب هرکه تمدخ ۰ نکیا کپ

 - رتیرومأم هیکام ضعب یکیایلاو یرلتلایا نرو
 قیردرف ی درد یردار 9 .یدشفل و هدهدن

 «مدنناعوقو ۱۸:۸ ندیا روهظ هدننامز تزبلو

 «ییالوط ندننرهش یهدنفل رادفرط هقلطم تموکح
 روبحم هتماقا هدهرتلکذا تدم « هلکرت یل هیسورب

 شفلوا باتا ثومیم هدنتدوع هننطوو ؛شلوا

 یردارب۰ یدباشمهمریک الصا ها وعیم سلجم «هدهسیا

 «قرهنلوا بصن لیکو هد ۱۸۵۷ «هدنفیدنلهتسخ

 « هنیرزوا ییافو دلو الل كنیردار ۰ هد ۰۱
 كله رو هر *هوقو ؛ شم هنخنینارق هیسورب

 یزیشکت تنهب رکسص تاصیصخ هل دصقم قیشودسزت

 تثیهو هلالوعبم سلجم «بودیا نایمرد یتسهلتسم
 ندقدشارغوا یلخ رب هلرلرادفرط یتسبرس تاالکو

 ونسوم نانلو یریفس سراب هد ۲ «هرکب



 ل ی و

 تراهم كبو « هلبصا هلاکو شاب قراهسیود

 هس رح ناکرا «بولاج هبلغ هعلاوم ةفاک هبرادتفاو

 هل دادمایغد فا هکتل وم وسوم ی, دنا بها هنتسابر

 هیابرت-وآو ؛ شا قیسلت هلوح و یسوز رآ ین رکسع

 هاج و تیک اح نالوا هنناموکح انا ۲ «بودیادادما
 «هرکض ندکدتسا هعساقم هلبا | ملارا اهم تلود ینقح

 .وکح كچوکو ییرارهش ۳ قوجر كەي
 ینس هقفتم تثیه هسنالآ یلامش تباہنو «قاغلا ینرلتم

 . ریت که دوجو قافتا یرکشع نالآ رب « هلبا کف

 تاقالم هعفد جاقد هر نویل وات یوا . یدیشم

 هل ایلاتبا «هرکص لدقدلوا نیما هعجوا «پودیا
 ؛شعابرح نالما هایرتسوآ هد ۱۸۱ «قافتالاب
 یتلود ابرتسوآ «هلفلوا لئات هنت رفظم هووداسو

 «قرهرآ ندهاج قحو هلخادم هنناموکح هبنالآ

 هعآ یک «هرکص ندقدلرضاح نوجا یدنکی  هنالآ

 هدئارک اذم هلساموکح هال آ و هدهبرح تاکرادت

 هد۱۸۷ ۰و ؛شعالرضاح ی داحاهنالآ «قرهنلو

 نوتب بودبا روبجم هبرح نالعا یویلوا یحچوا
 هسنارف هلا هقاف ٌهطسا روهظوو هلرکسع هبنالآ

 یرولوساسل آ «هاکاکب اف كرهدیا ءوعههنرزوا
 نالعا یخد ینفاروطارعا هال آ «رار هک ا طبض

 قراهسپ سنرپ مله لو هدرلشیا مسجو . ردشعا
 « بودیا تکرح اکرتشم هلبا هکتلوم لاشرام و

 جرد تلهصح ندیا تاصا هنرادتقا تاتس دف

 یغیدنوط هدلاح ره « هدهسیا لکد مولعم قیمها

 ندخراتوا .ردر دقت ناباشیناتمو تاثیهدکاسم

 ۔ اکےساو هب رکسم تاقیسات یسیعاسم هلاهل و ًارابتعا

 ایلاتبا هجمرآ و هلباهیسورو ایرتسوآ و هبهراسو تام
 هیسور «بولوا فطمنم هنل و هدنابسانم نسحهلا
 شا تاقالم هلتاعفد هل راروطاربعا ایرتسوآ و
 «رار لغلاف فرطس هدنسه را سورو یناثعو

 هرکص ندهرام «نکیا شمرتسوک ليام ههیسور
 هد ۸ . رد شمرتسوک نالیم هبهرنامع تلود

 یناخ قیردرف یعچ وا لغو «بودیاتافو هدنش ۱

 تموکحیآ جاقر قج  هلذغ و هتسخ یخ دواو ؛ شلوا

 ملایو یهنکیا روطاریعا ییدعش یورو « بوروس

 . ردشمک هیروطاربعا *یلادنص یرلترفح
(William, Guillaume) lLهرتاک | . 

 هی راد کک ٤ هلمساو هد ۳

 بقلم هلرلبقل « ریکناپچ هو « جب » یسیجنرب

۷۱۸ 

 . یدشفل وا هير یک ع ورشم دلو ندنف رط |

 تنرور « ناعیش » «یسهفود هبدنامرون ؛بولوا
 یردب «بوف وط هد ۱۰۲۷ .ردصورثم ريف دلو

 هدنامرون « بودیا تافو یردب نکیا هدنشاب ۸

 1 شارو هنغهفود

 یساروا «هرکص ندندشارغوا تقو یلبخ
 a ندیا تافو ثراو الب هد ۱۰۱و ؛شعا

 قت ك( درآودا) یلارف هرتاکنا نانلو ندنس
 ۱ هی هرتلکن | «كر هديا ام دا یکی دنیا لرت هسي دم ؟هلتبصو

 طط مد نتخت كارا EF باغو «قوس رکدص

 هرد ی هینوسقاص نوجا نما ینعقوم . یدشعا

 :E هنناکداز نامروت یک الما ٍكنب تب

 ۵ سام دا

 Er مز ور ۰ مج یا
 هنسل اهاهردنول . یدیا شع ارابجا ا هح زسلارف

 .وةسا .یدیشمر دا یتسهلق كر وک ذم رهش یشراق

 ضرع سيدن ک «بودبا برح هليا لوقلام یلارق هیچ
 ندنسیدنک ی هدنامرو ءدعب . یدیشغ ار وب هتعاطا
 ندنفرطبیلف یجرب یلارف هسنارفو نيتسيا كما كف

 هب برا هلا تر ور یلغوا یدنک نانلوا هب وقت

 ۴ هسنارف تاهنو ؛شمشارغواهنس شب نوا ؛بوشیتوط
 ۲ ( هتنام) هد۱۰۸۷ «بودبا برح العا هشلارق
 ۱ . ردشا تافو هدنسهرصاحم

 ۰ بولوا بقام هلسبقل «هلوق » ییجنکیا -
 یردارب كوب ندنفرط یردب .ردیلفوا كنيجرت

 تموکع ثراو هج هرتلک : | یدیدنکو هيدنامرو ترور

 هرتلکنآ هد ۰۸۷ هدننافو كنبردیو ؛شفلوا ذاختا

 هلیعدراب كلاربک ضعب یردارب « بولوا یلارق
 ردتقم « هده سا شتشیلاج هطبض یخد یهرتلک |

 د هنسهرام باص لها تابه « بویمهلوا

 ۳ ضارتقتس سا ند هجرت بحاص ۰ نوجا

eخد یبءدنامرون لباقم هقرام نون ۰  
 هنسهرادا تح هد یساروا مایلیو « هلکعا نیهر

 ایقوشت كلف یجنرب ىلارق هسنارفو ؛ شاآ

 .یدیشعشارفوا هلفمریدصاب یرلنایصع ندبا روهظ
 ۱۱۰۰ تاپ «بونارق یترفن كنسهعن هللاظم

 .ردشعا تافو هدنساتنا وا هدنخرات

 ابو) یعنکیا یسنرپ (زناروا) یسیحچوا -
 تب ره) ىزق كالراشیجنرب لارق هرتلک زا هلبا (وسان

 هد(یاهال)هد۱ 1۰۰ ۰بولوا یغوا (تزآ وتساهرام



 م ی و

 هنتساب ر یفوکح كنف هد۱۰۷۲ و ؛ شا

 هدهراحم هللا ینول یج درد نوا «یقرهنلوا باغ

  راعو .یدیشعا هدناموف هنسودرا كنلف نانلو

 ترهش « بودا تارد و یو اه زاربا هدرا4

 یععکیا یلارق هرتاکنا نالو یرد یاق «هلفعارق
 ندنبصعت و طابرا نالوا هنبهذم كيلوتف قاح

 «ندنفیدلوا شا دیربت ندندنکی رازباکاا هالوط

 هنلحاس هرتاکزا E رادقمر هد ۸ مایلیو

 قاج لارق «4:لآ ینفارطا یهورک ننلاخ «هعقیچ
 هدنتسایر كنل و ؛شعا روبج هکمکچ ههسنارف
 . یدیا شمروئوا ها هرتلکدا ؛رارب هلا هظفاحم

 كني ول یجندرد نوا یلارق هسنارف یردب ت
 بولغم «هدهسیا شعثبلاچ هدادرتسا ینتخن هلدادمآ
 ندهراحم جاقر هلرازسنارف هجرت بحاصو ؛شلوآ

 بت نیش ید نوا هرکس
 : یثیاسا "الخادو ؛ شا روت

 ؛ شلوا فلت بوشود ندننآ هد ۲-۷ «هرکتف

 .یدشلوا یناخ (هآ) یزبدلابو

 یلغوا ی عج وا هكج روج یععچ وا یسک درد ج

 تمدخ هدهرحګ و ؛ شمغوط هد۱۷ ۰۵ « بولوا
 «هد۱ ۸۳۰۰ یدشعازارحا ینسهبتر لارمآ «بودیآ

 هرتلکنا «هنب رزوا ینافو كجروج یجندرد یردارب
 و یرو هدععو قرو ادا بوک هنت

 وتنلراپهد۱۸۳۲ هدننامز «هدهسیا شمشیلای هكا
 «بودیا تافو هد ۷ .یدشفل وا لوبق یوصا

 مکع هذهةلالاو نانو یکی « هلغمالوا یدالوا

 .ردشلوا یناخ هروتشو نانلو هدکمروس
Veymouth)) «(تسرود) كە رتا: ا(  

 هدنلحاس یزکد هشفامو ا و
 OSS ۱٦ هدنیصنم ك ( یو ) قرهلوا

 ۷ oe 6 بولوا هیصقرب هد ونح هرتم ولیک

 زکدو یسیرب وک هدنرزوا كروک ذم رهن «یسیلاها
 .ردراو یاج

 ندکدتا نیم ات

 هدنرزوالابح هدننب ناتسرط هلا تا هی 1

 هدنکیدروک « بولوا هبصق كچوکر, و ۱

 دز یغد هدنع و « یفیدلوا شعوطزوب هبارخ
 ناب یوم توقای یتفیدنلوب هماقرب هلعساو هدنبرق
 .رودنآ

NAS MSY 

 هسنلاو فیهنا.سا 2

 9 تیر تاد زورانیو
 «بولوا هبصقر هدناحا سید ق و قر هلوا هدنل ام

 .ردراو یسل اها ۱

di | (Winterthur ER 

 E 1: ۱ کر
 «"بولوا هصقر هدنسیقرش لامش هرتم ولک ٩

 ۳ یسهناضتک «یتاکم یلخاد « یسلاها ۰

 هراسو هوي ءازحا « تعاس «تاحوسنم «ی.هزوم

 .ردراو یراهشراذ
)Winchester) |) ۰ .وس تلیهرتلک:|  

 تنوتیماتوسو هدنتلایا نوتیمات | رتسچنیو

 « بولوا هبصقرب هدنسیقرش لالش هرتم وایک ۰
 نابهر كيلوتف هل رادمعم ددعتمو ییلاها ۱ ۰

 .ردراو يتکم

 (قسر )فان هرتاک :!(۱۷۲151507) |
 هرتمولبک۳ ۲ كن هدنولو هدنتلایا ] 2

 هبصق رز ۰ رانك غاص تب هسیمات قرهلوا هدنف

 « بولوا
 «ییارسرب كوب طاح هلفدنخو تاماکخسا صوصخ

 .ردراو ینامروارب شینکو یسهلقرب سکوت كي
 كن رهش هنایو |

 وسدسو

 هش رالارف هرتاک:ا « یساها ۰

 ۰ ردیمدقمب ۱۱ هب و ودنبو

(REE) ۲نیل امش یاقب مآ  

 .وس) و هدننسهمطق نوینیمود ] ۰ ِ
 ۵ ٤ لا ۰۳۳۰ هدنسییف لامش كنلوک (رورپ
 ی ضف لوط ۱۰۱۳۳ ۰ هلا ۸۳٩و یلامش ضع

 ۱۰۰یاو ۵۰۰ یو < بول وا لوکرب هدنرلهرآ

 نوسدوهندنرهن (نروس)یهایملضف .ردهرتموایک
 .ردیا لیکشت هلالشرب لزوکو «روایکود هنبزفروک

 .امرار هدقلدوانرآ (۲۵0۵۵

NT۳  
 « هجعوق «كرهدیا نایرج یرفوط هب یبیف لامت
 هدنل امش تبهنولوآ «رورلادمب ندنلدهبئو یدمرب

 «ندنفیدلوا نردیسارج.رولکود هنبزکد قىتاي ردآ

 هدنبرق یتعنم «پویمهدبا ۍداژا قس هدر څه
 ۲۰۰ ابیرقت یسارجم .روبدیا لیکشت رلقلقات ضعب
 .ردنوزوا هرتمولیک

 ( کوص كواولا فرح )



 ر

 ( للا فا الا لصف ءاهلا باب )

)Habsbourg) ( ۰ارتسوآ مولا  

 ی یر رب ۱ عدوبساه
 هنتیسنج نالا هک « ردیرادمکح نادناخ نالوا

 كجوکرب یم هلمسا وب تەرج وسا «بولوا بوسنم

 .ردشما روهظ هدیدالبم نرق یجتدب ندنسهرق

 تافو هد 1۹۰ بوغرط هدنراخنرات +۲ ٩ یسوم

 یورص یفیدلوا (وفیتا) یبهقود ساسلآ ندیا

 ند ٩۱۷ نانازف تمهاو ترش لصا ۰ هدهسیا

 « نیکنز » نانلو قنوق ساسل آ كدهنخرات 6
 هد ۱۰۲۰ (ودار) یلورو تو .رد (نارتنوغ)

 قاغا سپسأت نکنم یارس غروبسباه
 قرهلوا یجنرب ترلادآ یعچوا ندندافحا تو

 یلغوا كلوب .یدیشلآ یناونع یوارفدنال ساسلآ

 غروبسپاههدننافو عقاو هدا ۲۳۲ كنل ودور ىخکیا

 (یضروپسباه هبرتسوآ ) «برلیربآ هلوق کیا ینادناخ
 غروبننژال) و «تربلآ یجندردیشر ثكنانلوا همش

 یردارب هدیبر كناوق نالا نما (یضروبسباه

 هنسهصح كنسيجرب . ردشلوا فلودور یجچوا

 ساسلآو یناتنوق هیووغرآ هلیارس غروبسباه
 ینفلتنوق (غروبیک ) هلیقیرطزاهج «بوشودیرارایت
 هرجموسافل ودوریحدرد یلغوا .یدیشعازق یخد
 یخد هدهبنالآ «میسوف یلیخ یندودح ندنفرط

 كيا دناخ ینیدلوابوسنمو «طبض ینغلهقود هیرتسوآ

 هنفلروطاریعا هالا هد ۱۲۷۳ «كرهدیا العا یتاش

 فلودریجنرب قرهلوا روطاریعاو ؛ شغل وا باتا

 تربل آی لفوا «؛بوروسمکح كدهنخرات ۱۲۹۱ هما

 شک هنتموکع *لادنص قلروط اربعا هد۱۲۹۷ یو

 غروپسباه بودی مان هرجوساهدنامز كنو . ی دیا
 - هلفمثیلاج هفم رب دصاب یایقوب تدم لوط دادی

  قوچرو ینهرجموسا تبقاعو ؛شلوا راچود هفمض
 . هبرتسوآ ید هد۱۳۸ .یدشمرابج ندلا یک الما

 " هثلروطاربعا تربلآ ینکیا ندننادناخ یغروسب اه

  ددهنسهنس ۱۷۰ ندخرات وا «بونلوا باتا

  هدنادناخوم هلصاف البو اترا یفلروطاریعا هینالآ
 .هیرام ) یسهراو اتکی تادناخو هدعب ۰ ردشلاق
 >“ هلغمراو همدا رب بوسنم هننادناخ هئرول ( هزرت

 نروس مکع مویلا «بوک هنلمن كلوب یارادمکح
 . ردشلک هروهظ یسهبعش ( یغرویسباه هنول )

 3 [۰ تمجارص هنب رلهدام « اب رتسوآ هو «انالآه]
 ۱ «غروبننژال هدهنسهصح ككنسهبمش یکی

 ] کاما (ژانکلت )و و «توشدلاو
 . یمچوا نالوا یشر تیهبمشو . یدیشعود
  «بولب رآ هلوف کیا ندیکی هبمشو هدننافو كنلودور

 . مان یفلتنوف غروبیک یرکیدو «هظفاحم ینا یرب
EE) ضرقنمهدیدالبم نرف یجت۱ ۵ یسیجنرب .  

 . ؛بولواض رقنم لوا اهد هسیا یسیعکیا .ردشاوا

 ا که کید کالما
 E ها نام

 نوا « بولوا ندنناداس ناهفصاو
 وش . ردشعا تافو هدنرخاوا یرعه نرق یهکیا

 1 :ردکنوا تب
 امافو ورهم زج راذیب لک ناز مدیدن
 مقر ناهفصا زاو مدنکل د افو نارایز

 یربه نرف یچنکیا نواو یجتوا | ..
 «پولوایهکترد ندنسارهش ین افع ۱ یتتاه

 هدیریو«لهدکنیرب «یءهرقنآ یرب «لهنردا یرب
 .ردنلهسورپ



 اھ

 ءارعش ریهاشم (-- هتنادبع اال وم) ۱ "اه
 الومو یا « بولوا ندناربا

 . ردیسهداز هریشمه كنب راترضح یماج نجرلادیع
 ینراهمهدنمظن ی وذم صوصتایعو هدرعش عول ره

 هجرازو يکنریشو ورسخو نونجمو یلیل .ردلسم"
 تفه » «یسهسخرب یواح یایاکح شلزاب راهعفد
 هپ < همانردنکسا» و یسهموظنمرب هلناونع «رظتم

 كکالروعت هکر دراو یس « همان روع » رب اد بل

 اررکمیرلرب قوچرب نود «بولوا روصمتابرام |
 قفومهنلاکا هدهنسقرف «كرهدیا یک هنااو و

 يج «هدهسیا لوبقم یراهموظنم .ردشلب هلوا

 مظاحا يکیاظنو یسودرف ۰ بولوا یرویفو
 . ردیوص ییدتنا تا هفسزت ین راثآ كنارعش _

 ینرمص رخاوا «بوریدبای غابرب هدماج نالوا ینطو_
 تافو هد ۱۸٩و ٤ مرکل هداوزلا تلاح هداروا

 قناونع « همانرفظ » تب ییا رب وش . ردشغا

 ةردندنسب ونثم
 رت ناشیمواک ی.ب هکن ۲[س

 رکیدکی رب دنتسب  ریجنزپ
 دوب لیصف قدنخ شیپ ردک

 دوب لیف عنم یکی ره وزو

 )ھارا ته
 لو ج

 ی-هراج كراس نالوا مهار بانح * بلح

 هبه ندنفرط نوعرف یخد هباهیلاراشم « بولوا
 ترضح هدلاح ره . . ردپ وص یفیدلوا شلدیا"
 یریدنک رجاه « ندننیدلوا یدالوا تهراس
 قاهطوا «( مالسلاهلع ) میهارا ترضح ندنفرط

 لیعامسا ترضح ندنسیدنک و ؛ شلربو قرهلوآ

Jهراس ترضع هدمب . ردشلک هیاسد ( مالسلا هیلع  

 «بودیادرط ندننایرارب هلیلغوایرجاه «هلفعاقصیق
 «لقن هزاعحضرا «هلذخا ییرلی دنک بهار اترضح

 مهرج هدعقوم ینیدنلو تل هم رکم هکم مویلا و

 ندءهراس رجاه . ردشعا ناکسا ہدنکا ی
 ؛ شلاق هدزاجح لیعاعا ترضح «بودیا تافولوا

 ۰ ردشلوا یردب تب« رعتسم برعوا
 زر یدهلادم ن یداهلا

 سا افا ی ۱ یداه ۱
 ۲ شل هايد هدنخرات ۱ ۵ «بولوا ییجندرد

 هآ۱ 3 قاو ؛شلرا فلخ هنردی هد ۳ ٩

۲ 

NT راھ 

 لصوم «رکص ندکدتبا تموکح یارحا تدمبرق

 «پودیا تافو "ءاضقهروک هنظهددانآ یسیع ندنل اما

 دیشرلا نو راه یردارب ۰ ردشفل وا نفد هداروا
 . ردشاوا یناخ

 كنيشک جاقر ندنسا رعش نر

 0 كا «بولوا یصلخ ۱ یداه
 «بو دیا تاد دنا هک «ردیدرج دزب ءیداهدم

 .ردشعا تافو هد ٩۵۰ و «شفل و ل وغشم هل ابط

 : ردکن وا تب وش

 ارام ناهج تنحزا لد دیسر ناب

 ادام:ناج ده تنم هکتساجک لجا
 وا د وإ هلیس اون ۸

 E e و ۳1 ۱ م
 هلیمامت یرالاوحا « بولک لارق جاقرب هدجورونو
 . رداکد مولعم

 . اههدهسو ۵ ۰

EE 
 ہدنسیب رع بونح هرتمولک ۱ كغر وماهو هدنغ

 یسلاما ۱٩ ۰۱۷۵ «بولوا هبصقرب یرزکہ م |طق

 . ردراو ینراجت كادیا هل راق راف یلیخریو

 هدهعمتحم كلام (0۳0[۲13۲1)

 هرتمول يک ۱5۵ كقروب ون
 هدنززوا یر توقتکتوف و هنا لاج

 «بولوا رهش رب یزکص كنتب روهج توقیتکنوق
 هل(دروفت راهتسا) یهدنسیش راق « یسیلاها ۳ ۰
 ضا 6 یونفلاراد ¢ یسیرب وک ر رہدتا طالتخا

 رب صوصخم هرا یلنیچ «یتکم صوصخم هرازشدو

 زود «یرعج را «یسهزوم « یر هافعتک ؛یتکم

 یغافسرلشبا هدربنلرلوب ریمد «یرلناقوس شینکور
 . ردراو ینراجت كلشیا هلمرا هقراف قوچ كيو

 .رود تلب هرتلع :!ا ( ۵00۷ ِ

TNاک  
 ۱۲۳۱ ٩ ۵ «بولوا هلکساو هبصق رب ه دنسیق رش ب وذج هرتم
 « یسلاها ۳۸ ۳۲۰۳ رار هلا ( لوتراهتسو ) و

 | دروقتراه

 ندعمییتیلک « یرا هق راف مسج ص وصخم هنل اصاافس

 - ردراو یتراجت كاشیاو یناجارخا یروک
 هدنتهح لامش فاسأل ا ۶

 هلبف هقودقیوسن ورب 0 ۱ داخ
 ندیقرثبونج هدنسهرآ یرلتلایا هسقاصو هرووناه
 لا۱۰ یا ۰٩5 یوم «بولوا دتع هبیبفلاعش

۲۳۹۹ 



 ۱ VY راھ

 ندلتارسا ین یاببا یو ا كاو ٩۳۰ ییطسو عافرا ۰ هرتموا یک ۳۲

 یر كکو بوسام هنطبس یوال ۰ بولوا نوشروق «شموک .ردهرتم ۰

 ردقوح ی را دهم ربم د و

 ۰ ردراو
(Haarlem) ( 7هدنالوه یلاعش كک زلف  

 هرتمولک ۸ كمادرتسمآ و هدنتلابا | لر

 ٩٩ ۹۵۶ «بولوا رهش رب یزکسم اضق هدنبف
 «یسهحاب تانان «یسهیمداقآ « یناماکعسا « یسلاها

 تایمج ددعتم «یهزوم لکم كي ‹ یس هاخ دصر

 هد یرلنامروا ضعب

 أ LET .ردراو یس هربخ تاسسومو هلع

 .ردطوا رم هللودح افس ریس رب و هلالوت

 ەز رف )تاکناف ۵ ۵

 ۳ راز رب 1 ۱ نکنیلراه

 هبصقر هدناحاس یلاعش رحم قرهلواهدن رف هرتهولک

 هرتاکز اهل را هت راف یلیخ ویسیلاها ۱۱ ۰۰ «بولرا

 . ردراو ینراجت هالشیا هلا

(Harmonie ۰د « كند «  As 

 ERY ۱ هبومراه

 كہ ره ز بام بوک رب «بولو" نب داق موهوم یا

 نف هاو و ؛ 0 یدیا یس->وز كسومداقو یزق

 ره ایوک یرکید -- .یدیشغا لاخدا یقیسوم
 فورعم هلیعسا (ریبک ) «بولرا

Eةتزاوم « هدلاح ینیدلوا ندنشدعژ هبماس  
 . ی دیآ هبانک ندلام

Haroldهدهرتلکذا هلعسا  

 و ارق 2 ۱ دلوراه

 هد ۱۰۳ «بولوا یلغوا كیوناق كوس یهقراعاد

 هل (توناق یدراه) یردارو ؛شاوا فلخ هنیردب
 قو كێەرتلکنا ەدەب «بوشا فوا تدمر

 هلبح ًاقاعتم « هدهسرلشعتو وا ؛كر هديا دارت کوا

 طیض هدیساروا هلیعدراب كلودوغ تنوقو هلا

 a ندکدروس تموکح هنس چوا ۰ « گرهدبا

 ی تافو هد ۹
 توق ندرادتفا و ذوق ب ییغکیا تك

 یاق كدرآ ودا 84 زفوا تان ودوغ

 قموک> > *یلادنص هدننافو

 «هرکص ندقدشاضوا هل ردارب تدمربو ؛شعا طض

 بولغم ندنفرط مایلی و چ یسهقود هدنامروت
 :ردشاوا :فلت هدنرح «بولوا

 ی->وز كم

 ی-بجرب

rكن ةتشدنا «هد ۱  

 .یدیشفاوا طبض یعقوم «قرهنلوا فلت ندنفرط |

 دالیم . ردیردار كوب ك( م) یوم ترفحو

 هنس ۱۷۲۸ هدناوررو ۱۰۷۰ ند (م) یسیع

 | ك (مم) یوم ترضحو ؛شلک هایند هدرصم لوا
  عقاو نوجما سیلخت ندنلظ تب هنعارف یییئارسا ی

 ا تماما ۰ بودیا مدراب ه-دناکرحو تاثبشن نالوا

 ۱ یموم ترضح . یدیشلوا لئان ههبناحور تسایرو
 ناسللعیصف نوراه ترضح « هدلاح یفیدلوا كنلپ

 هظعومو قطن هنرب كملاراشم ین ارثک ۱ «هلغلوا

 یفیدنل»« هدروط كناسوم ترضح .یدردبا دارا

 كرلبرصم ۰ هلکغا قییضت ییسیدنکرلیدوچ هداشنا

 «بورپ کود لب ندنوتل] 7 اد هنزوکوا (سیآ)
 شلوا روب هکغا هدعاسم هب رلغا تدابع اکوا

 ترفح . یدیشلروب وفم یساطخو « هدهسیا
 «لوصولا لبق هسدقءضراو لوا هنس چوا نداسوم

 .ردشعا لاحرا هدنشا ۳

 ۱ ۱ نوراه

 [.تعجارم هنیرلهدام «هللاب قثار» و

 هبوراج شيم یبا نب ۳ راه
 یارجاهدرصم (نول وطن دجا ن

 هد۲۸۳«بولوا یسبجمدرد تنولوط ین ندبا تراما
  هماشهد۲۹۰و؛شادا فاخ هرکاسعلاوا یردار

 | كرهدبا قوسرکسع یراق هبهطمارق نالوایوتسم
 ۱ رم لحاوس یځد هد ۰ یکی غیدلوا بولغم

 [ ینیدراقیچیثراق هبناکلا ملس نب دم نالوا طلسم

 نابیش یم هنسوا و ؛شلوا بولغم ید اغود

 ۱8 وخ قدارزو یی هکر | 24
 .ردندارمش ریهاشم «بولوا یغوا كندا یک

 :ردندنراعشا *هلج یعابر و

 دشاب رنه زا مدرح تعيق

 دشاب رهک زاو رانید ز هن

 دزومآ شلاد هک دیاب درع

 دشابرت فیرش سکره ز ات

 ۳ یاس ز یوم نوراه د کس
 اص یلوط دب یخد هدر و ثا دح «بولوا



 فرش « بولوا بهذلا یدوم لصا نم . یدبا

 . ردشماشاب هدهرهب و ؛شاوا فرشم هلمالسا»

 .ردشا تداهش هنتیقووم ییصا
 هاشم 1 0 3

 روا 2 ۱ یسوم ن, نوراه
 درصنتسم و رصان .یدا یل (هنوزل ییعی) هنوبشا

 .ردشفل و هدنتنابط تمدخ

 دان دلا د۴ )| را نواه ۱ ن یدهلا دن 9
 ۱:۸ «پولوا ییور بآ كاهلجو ییعشب تاهسایع |

 یردارب كو SNN و هدنخرات

 دوم هتموکح ماقم هددادفپ هنر كنیداه ین

 یثراق هرلمور هدننامز یرد دومقلا لبق .ردشا

 هل اردو تعاصعثزارا هدهب رام ییدتبا هدیلوطانآ

 ینیدلواشلکر دق هرادکسا و ؛شقا ترهش بلک#
 یرولعارپعا مور هعفدچوا یځد هدنتم وکح نامز «یک

 هرلتب رفظم كوب «بودبا انغوبرحیثراق هروغ کیت
 مورو طیض یاام هجا ردق بیلکرا «هلغلوا لا

 روب هنسهیدات هیزج ناقم یونس ینروطارپعا
 کلام «بودیا یخد انت شب رکبد .یدبا شا

 «بودیا ج یافا هعفد زوقطو ؛شعا عیسوف یلبخ

 . یدیا شلیا رلناسحا قوچ تپ هنسیلاها نیمرح"

 بابرا «بوشیلاچ هنسیقرت كەيانصو فراعمو مولع
 یخد ییاقحو لدع . یدردیا هاج یرنهو مع

 یی همت لاوحا ‹كرهزك لید امتاد «بودیا مازتلا

 هدایز كب ید یضف 2 یدردنا شیتفت

 رابتعاو ذوفت ردق وا هدننامز صوصایلع «بولوا

 «كر هديا افا ییسهفیظو یرازو هلا هبوانمو شمنازق

 ر نالوا شلوا لئا هتناناسحا و من ردق وا"

 قوحر هدنقح رلناسحا ییدشساو یه دیدو تاراد

 چوا هلا هنس چوا یرکی .ردیوم تایاکحو رداو
 یارحا وه و توطس ْلاء تدم برق هآ

 سوط هدنخرات ۱۹۳ «هرکص ندکدتبا تموکح

 نفد هد رق كروکذ م رهش « بو دیا تافو هدنرپش

 .رددوجوم مویلا هددمشم یسهبرت .ردشفل وا

 تابسانم هلا نالراش روهمشم یروطاریعا راقنارف
 رده قوچ رب هنسیدن؟ « بونلو هدهاتسود
 رلشبا هلا وص هدنناپم كرلنوب هک «یدیشمردنوک

1 

VY 

 1 .ردشعا رادهک] ین هلیس هر دغ *هلم اعم یه دنقح :

 شا

 تريح رظن كراپلاپوروآ «بونلود ید تماس رب
 .ردشلوایناخ نیماد2 یغوا .یدشعا باج نبع و

e Eبولوا هبصقرب هدنب رق » 
 دیش رلا نوراه هدنخرات ۱۸۰۳ نه

 مک هراوبق ریمدو هلراهعلقو روسو ءان ندنف رط

 هلو دلا فیس بوک هنیلا دارامور هدمر و «شفلوا

 .یدشقل وا صالع-ا ندندناح

 سکس وس تان هرتاک | ( Nati 85) ۱ ۰۰“ اھ
 هرتمولک ۸ 1 كټ هردنولو هدنتلابا سا

 - اها ۲۰ ۵۵۰۵ «بولوا رهش رب هدنسهفرش بونج

 دص و یرلهق راف صوصخم هنلاعا ااغ س « یسل

 .ردراو یسهام

(Hasselt) ۱ 2قرش لاش ك هقیلب  

 هرتمولیک ۷۲ فالسکو رب و هدنتهح 1

 هبصقرب یزکم كنتلایا غروب هدنسیلامش قرش
 یرهناخ طقت قوجر «یسلاها ۱۱ ٤٦۰ «بولوا

 .ردراو ینراجت تاناویح نالسب هلبرلهصو كران ویو

 ن بالک نی یهتنی فانم دبعنب) ۱ اه
 تاثناک رخف ( یول نر بمک نب هرم

 كلطلادبع یدج ال مدنفا ( مل-و هيلع هلا یلص (

 یردار كسعشدبع نالوایدج ثنهیما یتویردب
 مه هلزمدنفا هانبتلاسر هلتبسن هتاذ و « بولوا
 (یمشاه) و (مئاهین ) هن راداذحاودالوا كنم راک اب

 . رونلوا قالطا

 ساقویان هبتع نب - روا ) ۱ اه
 «بولوا ندا ( یرهزلایثرتلا ] ۳

 2 هنعنا یخد ) سوز یان سنار هر
 «بولوا ندالضف و نام ۰ یدیا یسهداز ردارپ
 7 هدنسانغ كومرب ؛ شاک همالسا ینوک هکم ع

 . یدیشم لاق یبالواج ندسرف دالبو ؛ شفلتس یز وک
 یغیدلوا هدیوضت ص بانج تیعم «هدنس هب راح نیفص
 . ردشملوا دیهش «هدلاح

 اقر ندنسارمش نارباو یناثع
 ارا یما ها ۱ یمشاه

 جش هک« ردینامرک *یعشاه یرلفورعم لا . ردندناد
 «راونالارهظم» ا دیلقتهب «رارسالانزخم» كنیم اظن

 ةنندم هد ٩:۸ ۰ ردراو یمهموظنم رب هلناونع

 

 ۰ ردشعا تافو هدهرونم

 راساو هنر 9 ۱ اه
 رب هدنناپ یراهارخ یم دف رهش ]



 لاھ

 نالوا ییجرب تن هسایع مافلع افلخ «بولوا هسصق

 ندنف رط %8 سابملاوما
 داتا تموکح رقمو اب

 ؛شفلوا
 شا كرت هعشاه سس كدادغب هدعب « هد اسیا

 بارخ « نب زكا ماود تقو قوج « قرهللوا

 . ردشلوا
 سکسل دیم تان هرتلکز (Hackney) اه

 لاعتهرتمولبکه كبر دنولو هدننلایا | یف

 ندنالحم كل مردنول «بولواهبرق كويبرب هدنسیقرش
 یرلقلنادفو یسیلاها ۱۱۰۱۱۰ . رددودعم

 ۰ ردراو
(Haguenau) ۰ات هبهیسورپ  

 یفاشآ تكنتلابا نرول ساسلآ ۱ ژانک اه

 | هرتمولک ۸ كف روسارتحاو هدنغایتس ساسلآ

 « یسلاما ۱۲۲ ۷۸ ۵ « بولوا هبصق رب هدنلایم

 هدنفارطاو یتامروا رب و هدنراوح « یس هاجت

 ردراو ینالوصع یوا یجب برش ا
۰ 

(Haquin)ر ندنرالارق جورون  

 كلا «بولوا یمسا كنیشک ج و | نیک اه

 نروسمکح كد هنخشرا ٩0۸ ند ٩۳٩ یرلفو رعم

 قالارق كدهنخرا ۱۲۲۲ ند ۷ هلیسیجگرب

 كد هنخم رات ۱۳۱۳ ند۱۳۰۰ و ییعتلآ ندیا

 یفلنآیتسرخ یسیجترب ۰ ردیسیجدب ندا ر

 فلت ندببس و « بوشیلاچ هكا لاخدا هنتکلع

 یدنالئنورغ و هدن الهی ا یسیعتل . یدشلدیا

 ماطر و ‹ طف یتراازج هداقروا هلبا دنالتش و

 ید یجوسا ییجدب . یدنغا و نناوق

 قو یرلیلجوسا « هدهسیا شغا قالا ۳

 یلغروبملکمهنرب «قرهنلوا طاقسا «ندن کی دم هديا

 یزق كف هقراعاد . یدشفلوا بصل تربلآ

 هلبا ج ورولو ج وسا هدعب هتب رکرام یسهجوز نانلوم

 ۰ ردشعا دیحو یهقراعاد

 هدنتلایا تنابارب تەقىب (1۱۵۱) اه

 بوذح هرتمواک ۱ 6 كاسکورب و |

 شمبو یسل اها ۸۸۲۰ «بولوا هبصق رب هدنسدب ی

 ۰ ردراو یراهقرباق

 مس طح لقب فتا AD لا

 كنورپنا و ۱
نقرش هرتمولک ۱

 هد

 ۰۰۱۰ « بولوا هبصقر هدنرزوا یربن ( نا) و

 . ردراو ییلاها

 أ دومق هداروا یخد روصام رشعج وا و

 لا ھ 1۷۲

 «(تسفاب ) گنفللارف غ ربع روو هدهبنالآ -
 لامش هرتهولیک ۳ دك ( نکناولا) و هدشنتلابا

 رب هلم اوب یخد هدنسبب مط
 ۱ .AE «بولوا هبصق

 . ردراو یسیلاما

Halberstadةت  

 م وا n هسقاص ۱ داتسربلاه

 هبونج هرتمولیک ۳ كعغرو دغامو هنغایمس

 ۱۷۷۹۰ «بولوا هبصقرب یزکصاضف مقاوهدنسپ رض

 « هنکام « تاغ «تاحوسنم كوب زب و یسلاها

 .یرل هاخاب دو یر شرباف هراسو غ «رکش «دغاک

 ۰ ردراو
H]lnstad »كحوسا  ِ 

 Cd ۱ داتسلاه
  ثنتلاا (دنالاه) هدنسییف بون هرتمولیک ۰
 .ردراو یسیلاها ۸۰۰۰ «بولوا هبصقر یزکسم

  .هدنتلابا هسفاص تن هیسورب ( 111 ) 1 ناو

 ۔روبسصو عبات نفس( غ روبسص)

  هدنرزوا یره ) هلاس 5 هدنلامش هرتمولدک ۱ ه كغ

 عساو « یسیلاها ٠۰ ۵۰۰ «بولوا رهش رب عقاو
 موم «هعقا فلت « یلدعم تیکنل «یر یلع

 .ردراویرهناغفاعحصو هعیطم هل هقرباف هرئاسو

)Haliaemon) [ ۰هنودک ام - 

 ۴۳ت رم وص هرف يا ییر | نوقاباه
 . ردیعدق مسا

 ۱ هدیل وطانا ( 5

 e مسا و ۱ سیلاه

  قرو تل هرتلک نا ۲ سا

 ۲ رو ۱ سقاغیلاه

 ۸۹۸۳۲ « بولوا رهش رب هدنسه رف بونج
 كياو قوما «یرلن دعم روکو ریمد ۰ یسلاما

 . «ردراویرلهق ربافهخوج صوص ای لعوتاجوسنم
 هلن هعطق نوبنیمود هدیلاعش یاقمآ ت

 تیهروکذ متایا هلعساو یخد هدنتلابا هبجوتساکب

 0۶ 44۳۳۹۳۲۸ « بولوا رهش رب یرکرم
 ۰ ردعقاو هدسیغ لوط ۱۵۳۵۰۳۲٩۳ هلبا یلامش

 هدنجما كيوقرب ندبالیکشن نایلرب مالغاصو عساو

 ۳۸ 1۰۰ «بولوا رهشر, مظتنمو لزوک سسوم
 .هکرهق راف یلبخر و یتراجت كاشيا كب « یبیلاها

 3 ۰ ردراو



e ۹ 
 جاقر هلمسا و ىخد هدهسمتجم كام —_ ۹

 ۰ ردراو هب
LT (Halicarnasse ۰ 

 ا لحاس | هسانراقیاه
 » موردو »] .ردعدق مسا كنس هبصق ( موردو

 ۰ هللروس تعجاص هنس هد

(Hamm) ۱كنتلابا هل افتسو هد هيسور,  

 كعغربسن رآ و هدنغاعس ( غ ربسنرآ (

 یرهن (هییل ) قرهلوا هدنسببف لامش هرتمولبک ۷
 رمد «یسلاها ۸۸۸۰ «بولوا هبصقر هدنرزو

 هوینک ءازجا هلراهنیکام تعارز و یرهاشکو9
 . ردراو یراهشربا |

 ریهاشم كنلف :E یک اماه
 ۱۷۸۹ «بولوا ندننیقرشتسم 9

 تافو هد۱۸۳۶ و و هدمادرتسما هد ب

 یرکسناس «یسراف «ینایرس «یناربع«یب رع .ردشعا
 تدملوط «بولوا فقاو هب هنسلا راو هنرلن اسلا 1

 روک ذمرهشو ؛شعا کام هبقرش ةنسلا هدهدیل
 مظنن یرتفد تنبقرش بتک ی هدنسهناضت "

 . ردشلیا رشنو
ll ELL | ۲۵ 

 a كلر 3 ۱ غروپماه 1

 قر و هدن ران ما هدنسیل ات برو

 ر تسب رس هدبراقوب هرتموایک ۱۱۰ ندنبصنم تو
 هدر «یبلاها ۱۲ ۵ ۰۰۲ «بولوا رهش ش كوس

 ددعتم «یسهلکسا دعاسم هنسم رک ید كن افسلویب

  وطوراط هدنعق کسا «یرلو ریمد « یرالودج 4
 «یرلنافوس مظظتنمو شینک هدنسیکب نکل لقیشال

 «یرهزعلاراد «یرلهرواخ و سیلک منصم ددعتم

 « یسورتابن كو ییا « یسهزوم « یسهاضتث

 صوصخ هرازلیدو رغاص «یتکم هب رحم« یسهناسرت
 تاسسوم هلیسهراسوهدادعا باکمددعتم «یتکه

 ابوروآ نوت «یس « رحم تر ات كلشياكب یه 7

 هنیلب هلبراتکرش روباو را شبا هنبرلهلکسا اشسآ
 نئافس صوصخ هنیدیص یراقیلاب هرئاسو هنب رومو

 تيهنالآ .ردراو یر هشر اف هراسو رکش « هربب

 ا رف در کک
 هيلا لآ ربارب هلراراوجیرهش غ روپماه - ۱

۱ 

Vo e 

 هک« رویدبا لیکشت تیروهجرب لځاد هنغاروطاربعا
 یسلاهاو هرتمولیک عبر ۶۱ یسهیعتس ةحاسم

 تتنهر کا ندنتک ۸ .ردیشک ۸۱ ۲

 « بولوا هدنلا كتئیمو تموکح هکءردراو ینابعا

حا هلتفرعم قیما روش يا ییدشا باغقتا
 یار

 سلجرب کک ندیشک ۰ 2 ودنا شک

 ىسەقا_فتا ته ها۲ .ردراو یخد یاو بم

 چ وا هنناتوعبم سلجم یو هنا اآو رب هنسلج
 قراصمو تادراو . ردزناح ینقح كمردنوك اضعا
 ۰ ردهدنرهدار قرام نولم ۲

 نوتماتوس هل رکید ما

 Ka mpeiire: N ریسېم اه

 ابونج « بولوا ندنس هونج تالاا تای هرتاک زا

 لایت < « ستلبو تسرود اف < هلب کد هشنام

 هلبرلتلابا سک-وس و یروس یغد اقرش ‹ سکرب

 هرتمولیک عب رم :۳۳۱ یسهعتس E .رددودح

 ی ردن وکم هليا لاها ٩۸ ٥٤٤ ۵ «بولوا

 «بولوا یلهضراع زآ ییضارا . شیک رتسه و

 نالاعش قلا یزرب نوسآو نزوآ « نیا
 ك قعارزو تبنم یغارب وط . . راردا قش ه ونج زا

 هردرومشم یرلماجزیکدو یسهندعمهایم . رد رلبا

 -ردنوچ روپ یرهش كوكا . رداکد یرلب اب یمیانص
lt ۳رشتسم هاشم ایرتسوآ - 

 هدجاغ هد۱۷۷ ؛ «بولوا ندننق

 تدم لوط .ردشعا تافو هدا و <« شوط

 «بونل ول هد ره٠ تدمر و هدنتیعم ترافس هدلوتاتسا

 لیصح یهقرث هنسلاو «عچ هبفرش را آ قوجر

 رامشار هل رات ین افعرب هرزوا دلح ۱۸و ؛ شا

 هرادا لوصا تینا تلود و «یخرات ناو

 هدحالم «یرتارب هلیناونع « یسهیسایس لاوحاو

 تشد «قسرهف هیاللسا كولم «یعرت هییاسا
 تاسدا خيرات « ناسنامیا خرات «یخترات ی اود قاچت

 جرت ہدنسیناث خیرات .ردراو یرانآ رثاسو هب رع

 شلک اب ك نام کیدرو هناربمت و ءاعسا یہ عو

 سفال ك ا ek هنسلا « ندنشدلوا

 ارحا تاقیتحم یلیخ اذه عن روش یغیدلوا

 هجرت ید ههحزسنارف 1

 ۰ یدیا ا ییسهشر نوراب ا

 a تین را Ee ۱ ا

 هدنعدق ی را نالوا قشب راق

 ردشغا



 ناھ

 « بولوا یلغوا ك (لیدنوروه) یرادمکح دنالتو
 یدند ینردب لوا نرقییا ًایرق نداسیع دالیم
 ینسهجوز «هلطبض ینکلمو «فلت (وغن۶) یردارب
 كر هديا ننوغ ندنالب هجرت بحاص «هدنکیدتا جوزت

 (ریسکع) ی رم صاقش زملکزا .یدیشلت هلئروق

 كبس هدننروص هلاه ر یاب ی و

 .ردش

Hamelnهرووناه كةس  
eا ۷ ۱  NESIR 

 ٩۰۲۰ «بولوا هبصقر هدنسیرف بونج هرتمولیک
 .ردراو یرلهق راف دغاک هلناج وسنم فاتخم و یسیل اها

 : هبح هم سا الا 0 ۲

 1 Er hi ۱ نوتلیماه

 یل.ماخ هدیلق قرهلوا هدنس رض لامش هرتهولک

 یسلاها ۱۱ ۵۰۰ «بولوا هیصقر هدنرانک لوص

 نوتلیماه . ردراو یرهق راف یلیخ هلمدعم روکو
 .رددوحوم مویلا یارس صوصخ هننادناخ

 كنب رڪ نوین.مود هدیل اش یاق مآ ِ

 یخد هدنلحاس كنلوکو راتنواو هدنتموکح و راتنوا

 ۰ «بولوا روتر هلمساو

 .ردراو یتراجت
 قوجر هلسا و یخد هدهعمتم كلام --

 هدنتبروهچ (ویهوا) یرلکوم كا «بونل وب را هر ومعم
 .ردشالوا معاج ین ی اها ۱۱ ۰۸۰و مقاو

(Hamiltonهح وقسا  

 a ا ۳ نوتلیماه

 تافلأت هدیر كرلن و هک. ردشلک رها م قوج

 .ردشعا تافو هد۱۷۱۷ «قرهل»« ترهش هلب راعشاو

 تالشیاو یدل اھا ضرب

Banau ۱وسال هسه هدهیسور )  
 تالساقو هدنف اس ( (ل اق) كنتل ما

 (نیام) قرهلوا هدن- سی رغ بونج هرتمولیک ۰

 ۲۲ :۱ ۰«بولوارهشر یزک اضف هدنرزوا یرهن
 -رفتو هاب لزوک «یرلتاقوس زبعو شینک«یبیلاها

 هزاسو باروچ « تنا هلرلشاق كيياو یرلهاکج

 .ردراو یرلهشرباق
Ai. ) Hang-Tchéou ER 

 E ا غناه
 هدنح آمدم شلرحلخ یکی دعا لیکشت نو و ل

 (غناکج) مقاو ہدلا ع ضرع ۰ ٩۱۲ قرهلوا

IN ناھ 
 ۰۰ ۰۰۰ «بولوا هلکساو رېشرب یزکم كنتلابا

 «یروس نالوا یسهراد طرح هرتمولیک» ۸۰یبلاها

 ۱ شفشودلزوکن کل راط «یرلمتخر لزو ؛ یس «ماق

 | زوقط «یرارفظقاط «یراهنافنب منصم «یرافاقوس
 . «یراهاک:سد هشقا كیا قوچ تب «یسهلق ؛ ییناق
 شبا كي ؛یکاقهراشیا هدنرلودح ددمتمو هدرهن

 .ردراویسیضارا لزوکو تبنم تبهدنفارطاو یتراجت

 هدنرلط سو كح ( ۲۲۸۵-1130 ) ) ۶, ۰

 ۱ امور اقزاه
 اب ) هلبا رهن و هدنرانکلوص نی رهن عناکرامو

 نرم oN قردلرا هدنساقتلم ك ( غناکهچ

 ۱ مقاو هدسقرث لوط ۲ هلبا ۳

 هلیسیجرب كره کیا روک ذم «بولوا رهشر كويب
 نالوا تلابا رک هلیسیع کیا و “) وف غلاب نام (

 ۳ رهش چوا » «هلغلوا شلرپآ ندنرهش ( (وفغناچوا)
 دم عظم ریش تیر نوکسم هلا یلاها برق هویل»

 5 15 یافدم هدرې ءریلهنلوا
 a یخدهرایلاپوروآو «ردراو یتراج كاشیا
 .ردشفل وا برخ قوح هدنمایق ناغنو

 هدنرلطسو كنج( ۱۱۵-11396) | ۰

 ك( غناکهچ غنای) «بولوارهنرب د 1 عناک نام
P0(یسنش) .ردندن رلعب ات ییشاب لا ك « غامریا كوك »ین  

 هقرش «هلناعن ندرلغاط یکه دنسه رف دودح تكنتلابا

 وب یلهروک ذم تلایا « كرهدبا نایرج یرضولع

 ارکصندکدتبا ذخا راباچ قوچرب ندلوصو «یقش
 یوم هترش تقورب « هل لوخد هتل( هبره)
 یرغوط هقرش هنب هرکص هونج هرکص ندماود
 1 درللوکض ما « ماسق الاب هرالوق ماطر و «قرهقآ

 هنغامربا ( غناکهچ غنای) هدنرمشژاف ناه ۰ لیکشتلادمب
 اولو ار دق مرتهولیک ۰ ۰ لوط كنسار ۶ رولکود

 یرافاخآ «هدهسیا یلشیتباد لتعرس یرابراقوب
 ملص ۵۸۰۰۰ یتهصوح .ردلاص هئافس ریس

 هزاسو چر « قوماپ یسیداو « بولوا هرتمولک

 .ردیواح ین رهلرات
 زادناخر هدحارا ( ۵ كد

 ا ر نارا ۰ پررا] نواه
 دعباقو راسو هدنارام نالوا یشراق هرنلامور

 .ردرلشغعا زی
 اوب یغد ندننویرح یيهاشم جاتراق



 ناھ

 تناق رفآ هدنجراخ یزافوب هتبس « بولوا یرپ
 - انتحایسو «شمتا هبرحم تحایسرب هو یلحاوس

 « بولوا دوحوم ی.هصالخر جرتم هینانو ناسلا

 .ردشفلوا هجرت هنب رناسل اپ وروآو «رشنو عبط ۱

 یغیدلوا شفا وب ل هن نداسیع دالیم تنوئاه
 قحایسو لوا هنس ۱ ۰ و «بولوا مولعم

 شا رود ۱ نونظم ین خب دلو ا ییسهعطف اق رفا و ارجا

 . ردیل همش كي «هدهسیا :

 اش تنانالآ ۵ ۰

 كنيلرب و 2 هرووناه

 یدعشو كنغللارق هرووناه افام هدنیغ هرتمولیک
 یک سم فی هعساو تلابا نالوا یانمه عبات هبهیس ور

 هک یسلاها ۲۰۹ ۰7۰۰ «بولوا رش كوسرپ ۳

 ی «یسهیفبا لزوک هطرلقاقو-- مظتنم ظتنم هدنمق >
 طوب م هرلاو و یرلبارس ددعتم صوصخم هرللارق

 یواح یدلج ۱۵۰۰۰۰۰ یرانآ یکهزومو هحناب
 یتکم هس رح « یمیانص ف لنگ «یهناعتک

 هل رلن ادیم ددعتم « یرلاسیلک عنصم « وف تكف

 « هنکام «تاجوسنم « یرلنوتسو لکیه هدرنو

 راجت كاشبا ب «یرهترف هراس و ون «هلسا
 .ردراو یر هاتفاعص هل رلهمبطم قوچریو "
 هدنسپ ی لاعش یاهتنم تی هال آینیاهرووناه - ُم
 كنان اب «هلبا للاعش رحم "الامش «بولواریرب مساو

 «هب تای هسقاص و وسان هسه : هلا افتسو "ابونج «هلدودح 7

 یلامش قرش «هلبرلتلیا غروبدنارب و هسقاص هن فرش |
 غیوسلشاو هلغروبماهو غروبماکم یغد ندنفرط

 هدنلخاد دودحو . رددودحم هلتااا ناتشاوه "

 هللا :*۱۹ "و یلامت ضرع ۰۲۹۰۷ هللا ۷ ر
 ندقرش «بولوا دتم هدنراهرآ قرش لوط | ٩۱٩

 «هدلاح یغیدلوا هرتمولرک ۲۹ ۰ یکاو ۳۱ ۰ یو هر
 «یمطعا مق كىنغلەقود ) غروبندلوا ( هدناخاد 1

 لةتسم (همرب) «یشاهقود قیوسنور «یکاسنرب (هببل) |

 وسان ههو یمف ر, كنب رمش لقتسم غروبماهو یرهش
 فەر وون اه « هل وب ید ی-اضق (ناتنر) كنتاا

 هرتم ولیکم ب رم ۳۸ ۷ ء قجمآ ید هبعطس ةحاسم

 زود یسضارا . رد ےک ۲ ۲۲ ٤ یسیلاهاو

 ۱۷ ۰ یخد یر هی درفنم شب « بولوا قاهوواو

3 

۰۷۳۷۲ 

 | قرش بونج زکاای .رویغا زواج یعافترا كلءرتم

۳۳ OTE E RO a 

 ناه
 عفت رم كا هک«روینل وب یلابج *هلسل (جراه) هدنتهج
 تلایا و « پولوا هدنجراخ تیهرووناه یرالم
 . راقیچ ردق هبهرتم ۰ یرارب نالوا هدنلخاد

 لیکشت ینیدودح ندنتهج قرش لاعثیغامربا (هبلا)
 كنهرووناه یخدیرلقامریا ساو رسو «یک ییدتنا

 داهنا قوچرب هدنلخاد كايا «كرهدیا قش نسیضارا
 یس رف مف صوصل ا ىلعو یرلفرط رک | .راریلآ

 زسباسح نالوازآ یانبرد «بولوا ینافاتبو یت آ
 نالوا ریت ( برون ) هدنبد كنب روکش ینکو
 ندنکوروج تاناس نالالاوق هنن رب تافورحو

 ت رونلو قار وط هایس سنجرب لکشتم

E E E 
 هنارم «بودیا طض ین رار قوچرب مویلا «هدهسیا
 یار وط كنرثكا ندرلف رطرتاس .راردهدقلوا منام

 هلا هبرتا همش موق هدرلتهج ضعب « بولوا قلعوق

 شضمپ « هدهسیا تیام هڪ دلوا « هلغاوا قشد راق

 یحاوس .ردتتنمیف و هدنلاح كرڪم یخد هدرلتهح

 «هدهسروینازت ندهرقزکد «بولوا هدقملج آ هک دک
 هلیس هطسا ورا دس ؛ یکیغی دل وا هدکنلیئد ندف رطرب

 «هدفلوا لب وحن هبهرق « قر هینازق رار ندزیکد
 كنب رانا لوب هدنب رق یرلیصنم گراپا ندرلن یو

 فلتخم یداوه ول تبنم كب یغارب وط

 لامش برق « ترس ك هدنغاط چراه « بولوا

 راها هلا لحاوسو مالمو لدتعم یلیخ هدنرلف رط

 یراراکز ورینیغلاعث .ردیلتوطر هدایزهدنرلب داو
 هدزو كن هیموص *یخارا یرلقنق اتب .ر دیلت دش ك

 هدیرارب قایاچو قلموق «بولوا هدنتیسن یسیکیا
 هدنسها-تسمها نابرو هتقارز رار هلفلوا قوح

 «بولبر دشينب تالوصح یخ هلینوف یرفح راق دنخو
 «نتک< یاد «هب رآ «فالوت ؛رادواج : یر «یلشاب

 هتاتب هدنتهج بونج «رع« هدنسرداو رسو «نونون

 هدیرلنامروا هل رار اچو امرم .ردنرابع ندهرتاسو

 تاناویحرئاسو «یک «نویق «ریفبص «ریکی

 ۰ رد هدقفل

 9و
 «رمد«نوشروف هدنراغاط چراه .ردقوج یسهیلها

 روک هدرلفرط راسو زنافنمو«ریقاب «شم وک «نوتلآ

 ندعم یاکیاچو یلورتپ بر .روینلوب یران دعم
 یا عورو ابرهک هدنلحاوس .ردراو هدیراوص
 هرو.دلو

 ماکنم هلال نالا لام“ یبیلاما ۳ بولوا



 ناھ

 یلامش برف .ردراو قماشم اشم هی هیکنیلف كنم ران اسل

 بوسنم هنتیسنج كنا فرصو REN هدنتهج
 ناد ( دئاو ) هدنفرط قرش هللا لاها رادقمرب

 هدزو كنيلاها موم .روینلو یریفصموف والسارپ
 راس یروصق «بولوا مبات هنبهذم (رتول) یس۲
 یقراعم .ردهراسو یدومو هدنبهاذم ناتسئور

 لمکم تب هدنرهش (هکذیئوک ) « بولوا یرلیا كب
 فاکم فلتخم هدرارهشراس هلازکمو نونفلارادرب
 هنادتاو هدش رو هبدادعا فناکم هدنف رط رهو هبلام

 ېک یس هاب تالاب «هناخدصر «هزوم «اطتک. ردراو
 .ردددعتم یخد یسهبنف تایعجو هيل تاسسّوم

 كرب ونکو نتک ها كالبج ريمد یمیانص نانلوب یرلبا دلا
 ه هیلح تاجایتحا یسهراس عیانص «بولوا یفلشیا

 «بولوا كلشيا كي یس رو هيرب تراجت .ردهروک
 ربمد ۰ یکی فیدلوا خاص هئافس ریس یراپا نکا

 رازاب , ردلکم یخد یرباعمو قرطراسو یرلو
 تاناوحو هربخذ هدابز كا «بولوا قوح هدیرانو

 یر ندهتوا هرووناه .رونلوا ارجا یماطعاو ذخا

 هلیاونع قلوافرامو قلهقود « بولوا لقتسم
 .یدشفل وا لیوح هغالارقهد۱۸۱ ؛ و ؛شغل وا هرادا
 مازتلا فرط تنایرتسوآ یثراف هب هیسورب هد

 قاحلا ههيسورب « هنیرزوا قببلاق هووداس هک ا

 «غروبنول « عا-مسدلیه «هرووناه سفن «قرهنلوا

 هغایحس " هل رلعسا خب راوآ و قوررانسوا «هداتسا

 .ردشفل وا مسقت هاضن ۷ “اچو

 —(Nouveau Hanoyre) ین

 درازج هاتر, کی تلهیابقوا هرووناه
 ۲۳۲۲ یسیلاعش یاهتنم «بولوا یرب ندنسهعمتجم

 ۱:۷۹ یر هبےطس ةحاسم ءردعقاو هدیلاعش ضرع

 یلحاوسو قاغاط یلخاد « بولوا هرتمولیک عبرص

 هنتیسنج وباب یسیلاها .ردروتسم هلرنامرواو تبنم

 .ردرل: کر هام ؛بولوا بوسنم

 ( مان ) انینیچ دنه ( 112001 ) ۲۱ وب اه

 یرب ( یوق غنوس ) "دنت کام ]

 هدیاق رول هرتمولیک ۱۷ ۵ ندنبصنم كوو هدنرزوا

 هدایز ند ۰۰۰۰ « بولوا رهشر یزک تلایا

 یسیراج دادمتساو یافس رلشیا هدرهن «یسیلاها

 .ردراو

AA واھ 

Hava) ) ۰ aات هداضمآ (ا 

 هو نالوا 0 كنب رباز رر | هاواه
 مق كهرب زج «بولوا رهشر, یزکرم هكنسهرزج
 ۲ ۲۰۰ 4۸ و عقاو هدنسیلاعث لحاس نسب ف

 « بولوا هاکسار هاک:راجمو م .ردیماچ ی ی اها
 «یاجارخا هوهتورکش هلا ور «ینایل لزوک

 راکم صوصخم هرل-ایپ «یتکم میانص «یفونفلاراد
 ۱ رباس هلراهناغمینب ددعتم را « ىس هفلتخم

 ۲ ها یرلهاکجرفن لزوکو یس هیځ تاسمۇم
 ۱ ار

۹ 

 ۲۰۳۱۹ هللا ۱۸۳۸۳۰ «بولوا کوس لا كنس
 ین لوطا ۰۸۳۰ ها ۱۰۷۳۹ و یلامش ضرع
 جسد ةحاسم « هدلاح یفیدآوا دم هر

 ۲ 1 یسوفت هر ندنو ا زح و

 وا جم ینهرتم ٤۰.۰ ۰بولوا قلفاط یسیضارا
 نادوبق روهشم .ردراو یرلناکرب هدرلعافترا
 :ردشفل وا لتف هدهررزجو

 طمب هدهنسهفمنحم رازج (عودناس) نوتب

 سەدام « جودناس » ] . رب ریو ییا ( یاواه )

 ۱ ۱ [.هلرومب تعج ارم

 اشآ ثهسنارف (8 با هرزاف

 دنیصنم كنغامربا هنی- قرهلوا هدنیف هرتمولیک
 امو هدنسیلاعش لحاس كیلخ یبدنبا لیکشت
 3 ۳۷۰ «بولرا هلک-او ره كور هدنزیکد

 اف رطره تیاند «ینایل او مالغاص «یسیااها

 یرروپاو ردبا دشدمآ هاش صا صوص اىلعو

 هام ̂ هسدنه « ییدادعا ېت کم یلخاد

 تراجت «یسهناخ هس دنه نر ی دم فلتخم

 5 «یسهزوم <« یس هاضتکی واح یدلح ۰

 اد «یرلتیمج راعحثا سرغو تعارز « نونفو

 وصخ لاما انس «یرلکشوکلزوک «یراماج
 ع «یرهنانکود نداعم «یرلهاکدسدو ضوح

 ۱ سراب .ردراو یتراجت كلشبا كيو یراهقراف
 دلا طالتخا هلبا لویریمد مه هلن افس هدنرهن هنیس



 یا ھ

(Haiti) ۱ 8 ۲غنیمود تنس هلرکید مانو  

 10-82101-) وفنیمود وتناس دوخ اب ۰

(mirgue, Santo-Domingo ۱لنا کک داقمآ  

 زیستن تراکو تاج کاک
 هللا ۱۷۰ ۳۹ «بولوا کوب كا هرکص ندهوق
 هللا ۷۰۹ ۰۳ و یلام ضرع ۱۹۷ ۲

 «هدلاح یفیدلوا دت هدنراهرآ ین لوط ۷ ۳۹ "

 یبیلاهاو هرتمولیک عب س۷۷ ۲۰۰ یبهیطسهحاسم |
 ییتنیقیچ یلیتریک كب یلحاوس . ردیشک۱ ۲۷۲ |

 روی دیازاربا یناکش برقعر كلیسک یغوریوق ؛بولوا
 نوزوا کیا هدنتیح برفندبا لیکشت فرط شاب

iTقوچر یخد هدنسیونج و یلامش  

 ماطر هدنسیشراق كلاس و رلنورو یوق ا
 «بولوا قلغاط ییضارا .ردراو راهطآ كحوک _

 و یرلغاط ككو كا كنرازج لیتثآ نوش ق

 ترد هقرش نده هګیو كەر زج ۰ ردد هر زج ۲

 ۲۷۱ یر ككودلا «بولوا دتعرلغاط هرص _

 . ردهدنرلعافترا هرتم ۰ یرارکبد و هتم

 هفرطوا اساس نالوا دتم "ابزاوتم هلبا ی امش لحاس 4

 عنام هنسقآ یرغوط لامس كرابنا یا یرغوط ۱

 هلبا (وقایویر ) نالوا یراهعاشاب كرلنوب « بولوا "
 «قرهفآ یرضوط هقرثو برف ( واماس هدور) "
 هزفروک یءهدس رغ لحاس ۰ رولیکود هزفروک کیا ۱
 لحاسو كجوکچ اقرب و كوس ر هلم | (هتیفن و بت وا ) ۰

 . رولوا بصنم راپنا كحوک ددعتم هد ه یل وئح 0

 زا و هدنرهرآ كل هر وک ذم لابخ 7 7

 رالوکش بو راهووا ماطر نوزواو راطهدنرلیداو "
 . روناو یخد

 ترارح «بولوا لدتممهدنرلام عفتمیماوه
 هب کر درب رفصلات د او «زعا زواج یبهجرد۲ ٤

 هه هخز د۳۷ ترارح هسیا هدنرارب قول آ .شاردق

 یرکیدو هدرام ندینا نوناک یرب . رایج ردق "
 قلتاروق یا ردبا ماود ردق هلولیا ندناریزح "

 ءانب «بولوا یمسوم وی هدنجراخ كرلنویو +
 یراروغشاب . رزرو لوصحم هسفد یبا هدهنس هيلع

 تعاس رشیکیارب نوکره هدنرعهوم «بولوا نقم |
 هقیص یراص . ردیلتدش فب یرلهنوط رق .راقا "

EVI یا ھ 

 یلثیلک هج رایجنابب صو صحا یل «بولوا یلوتسم ًاضمب
 رکا «بولوا قوچ تییفانابن . رولوا بجوم یفافلت
 هغلزوغنا مو هتسارکو روتسم هلرانامروا یرارب
 ۰ ردیواح یراحا راشو ماچ «هشیم لشیربولا

 هدیسهرقم راعتا راسو ساناآ ؛امرخ «زوه

 كب ینج «بولوا هوهق یوصح قوجالا . ردقوح

 «قوماپ «رکش « ژافاق : یفالوصح رکید .ردلوبقم
 یلکیلج و یس هفلتخ نداعم ۰ ردهراسورصم «نونو

 ېک مشیو سرم هلیسهندمم هایم یلدروکوک و
 «بولوا قیص كب یراهلزاز و قوچ تپ یراوحا
 . ردرشلوا بجوم یر هلن اهف د

 هدنواویجنز یزوقط هدنوا كنسیلاها هرب زج
 « پولوا زام دلوتم ندیلابوروآ هلا یجنز یرب

 قرشو زسنارف هدنت برف ك هطآ راپ وروآ و
 یجترب «هلنفل و بوسنم هنتیسنج لویناپحا هدنفرط
 لمعتسمیناسل لومنایساهدنسیکیاو زسنارف هدمسق
 ماکت هدنروصر طلغ یغد یسیکیا قجنآ «بولوا
 ییقرث مسقو ( اه ) یی رغ مق ۰ روینلوا
 هشروهج لقتسم ییا هلب راما عمر
 ۲۸۱۷ یسهیحطس هح اسم كنسیجنرب «بولوایقنم

 «یثلک ۰ یسلاها و نو را یر

 ییلاهاو ٤۸ ۷ یسهیعطسةحاسم هلن یعیاو

 اهد قوچ ییجنرب یی ۰ ردینک ۷ ۰
 . ردنوکسمو روم اتهد «هدلاح ین دلوا هل ٣

 (سنرواتروب ) یهدنجما زفر وک ی زکر كنبة اھ
 تنس ) عقاو هد ونج لحاس ىك ەنيمود تذسو

 ساجر یک ص e كنيته . .رد ( غنیمود

 ا یک ص نداضعا٩۲ هتاثومیم

 وعیم سل رب ۳ قداضعا 6 زکلاب كفنمود

 ۳۰ یقراصم و تادراو كنسیجتر ۰ ردراو ینا
 ؟ قنارف نویلم ۳۰ یالاخدا و 1۰ یفاحارخا
 تالاخداو ۸ ینراصم و تادراو هسیا كنسيصاکیا

 .ودهدنرلهدار قنارف نویلم ۸ ؛ یخد یناجارخا و
 كنت اه . ردنرابع ند“ ردك رکی رلتادراو حاشا

 ه و یرکسع بیرق هرف ۷۰۰۰ هدننامز لص
 چ داییا كدنیمودتنسو «یساند بک ندهعطق

 . ردراو ییک کیاو یرکسع رواط
 فوتسیرف هدنفشکی ادتبا ات تناقآ هرب زجود

 ( هلویناپسا ) « قرهناوا فشک ندنفرط بمولوق



 ی

 رب ندنسنج ( بارف ) تفووا . یدشفلوا هی
 ملحو نکاس هلتباف . یدیاراویسیلاها بیرق هنویلم
 هلیملظ كرالویناپسا هدنفرظ تدم زآ رلمدآ و نالوا
 درف رب چه ندنرلبدنک هد ۱۷۰۰ «یقرهنلوا احا
 یجنز نداضرفآ رلاویناپسا تقووا . یدیشمالق
 .. وچ یسهجنز یارسا «هللوا روبج هنبج لانا
 هدیدالیم نرق یجندب نوا . یدیشمالشاب هغلاف
 برغ كهرب زج رازسنارف قاطر, ندرازح راس
 هکفلشیا یب یضارا هلدب ارسایجنز هن «بوشل رب هنتهج

 یهریزج یاود هنارف هلتبسانم ولو ؛یدرلشمالشاب
 هربزجهدنلاوا یدالیم رضاحنرف . یدشا طب

 دنمهر ندناواسم نانلوانالعا هدهسنارف یسلاها

 هدنعسا ( رونروولنسو ) ؛بودبا مایق هلیبلط قلوا
 هب ۰ یدشعا کشش هلةتسم تموکحرب یر

 او هبنایساو « دادرتسا یلهرب زج هلتاعف د هسن ارف

 كرلن وب یسیلاها هربزج تیا «بودیا هلخادم یغد
 . راشغ انیمأت نلالقتسا كل ەربزج «هلجارخا یسهلج
 تقاع «بودناروهظ رلهقرفت ماطر یلخاد «هدهس

 نیل وس هل ویایسا یسلاما كەر زج هد ۱۸ 6 ؛

 تبروهجرب هنشاب یدنک « قرهلب رآ یسیقرش مق
 ا راک

(Heidelberg ۰هدهنال آ  

 مانام كوس ۱ غ ربلدیاه

 هدنسیف رش بونج هرتمولنک ۱٩ كعءاهنامو هدنتلابا

 «بولوا رهش رب .دنرزوا یره ( راق ) قرهلوا
 یر ناخ نوع لب هنافعتکرب مساو«یسیلاها ۰ ۰
 ددمتمرکید «یلونفلاراد لمکمیواح یراهناخنابلمعو

 اشامنایاش نکل بارخ «یسهیلک تاسسوم هلیبناکم
 نیشنلد كب « ییر,وک لزوک ییا ؛یمهملقرب

aیاراجش كاشیاو  
 ی عوبطم تک دل ۳

 . ردیواح یرانآ شلزاب ا لا ىلتيلکو
 . ردرویدم هلغلوا یره# لزوک لا كەل

 هنساشاء كني-ایس ید یسیچوف ر میسج ف

 زا ح رف هلیسه رظنم

 ۰ ۰ یس هناا .ردراو

 - ردصورعم

 ج وز هلریطاسادلرلینمرا ( 1۵18 ) | اغ ۳
 دج كنموق قمرا هدنرلعدق جرات

 «بولواموهوم صع” “ر روک ذم هرزوا قلوا یالعا

 كنسهلق لبابو « یتیدلوا ندناسن كحون ن ثفای

 ه ( لسبدوخای) سولپ هدمب «بوذل و رضاح هدنساشنا
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 زونلآ یراوص نبراما . راقیچ هغاب هلبا فدصو |

 یا ھ

 لوکداو ليپ او ۳۰.۰ «ندنکی دتسیا قلوا مبا

 هللا سولپ روکذ م هدارواو ۰ ییدتیک هنلحاوس

 . ردیورص ییدنبا لتق یسیدنک ؛بودیا هب راحم
 هنس ۲۲۹۵ نداسبع دالبمو هنغیداشا هنس ۰
 0 . رار دلا هنکي دتا تافو لوا

 ۱ ۶ دسر | ندای ( Heilbronnووهدهبنالآ .5
 Î قرهلوا هدنلامش هرتمولیک ۹ كغروبسغي ودولو

 ۲۳ ۱۳ «بولوا هبصقر هدنرزوا یر راق

 لس 2 رع «یرهخراخ دغاکو رکع «یسیلما
 «یسهسایماش ٤ یر هنافکود نداع« ۰ ینالومعم

 ۱ كلشیاو یرلهعاب ریراقیچ كجو نادف یلتیلک

 ۱ . ردراو یتراجت
 ۱ لر كنج 2 0 نانیاه

 و و هدنسیشراق یس واج
 غنآون) «بولوآ هر زج كوس رب هدناخ دم كنب زنروک

 .هربزج هبشر دتم یرغوط هونج كنتلإيا ( غن و

 رب هلزافورب هدن کلدینک هرتمولبک ۲٣ ندنس
 لام . ردقعلم ههرو) ذم تلایا «هدلاح یمیدلوا

 هحاسمو هرتمولیک ۲۰ ۰یلوب هبیبرفبونج ندیقرش
 « بولوا هرتم ولیک هد س ۳۷۱۹۵ یسهب
 ص۰ ردنوکسم هلا لاها ۰

 .ردبرهش ( وثچ شویک) مفاو هدنتهج قرش لاعش
 1 وه یوه ) نالوا یس هلکسا ك رکو روش و 0

 ۳ زا اف اطییضارا .ردقچآ هننراجرزلکنا

 كرلغاط ۰ ردکسکو اهد ییونج و یطسو مق
 .دتعیخد راهووا قوچرب هدنسیااعتمستو هدنراهرآ
 شب» ینه ( ناشیجوا ) نانلوب هدنرلطبو ۰ رولوا
 افترا هدایز ندهرتم ۲۰۰۰ كبراغاط « قمراپ
 روا قیص كب شمهمروک هطلاب یرلغاط .ردراو
 راما قوچر ندرلغاطو «بولوا روتسم هلرلنام
 .رولیکود هزیکد ندنلحاوس هلا قس ینراهووا كر هنبا

 یش هاقرکش * خر هدن رلهووا

 اکییک كوي «نادکرک «لیفهدرلغفاط .رولوالصاح
 سانسن سنجرب رزکب هنناتوا غنارواویعاوما توی

 یرلبرا .رونلو تارش قوچكبو یعاونا كنالیب

 « راقیج یوم لابو لاب یلتیلک «بولوا قوج

 اهدناحاوس ۰ رونلواجارخا «بولیباب مومقوچ

 را و ماسی «نونو ۲



 ۱ به

 ۰ رارالپوط هدنرروماچ « هلکءاکوروس ینراهزو
 «بولوا لاج یسیلاها لحاوس . ردلدتعم یباوق 8

 . روینلو موتر رب هدنلاح یشحو من هدرلغاط

 ۰ ردردق نویلمرب رلیلنیچ "
Heinecken 3لب ول )فی هال[ (  
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 یدرقل نکیآ قلبا چاقرب ؛بولوا قجوچرب هداعلاقو
 شا کیا و یبایبنا خیرات نکیا هدنشاب رب «رلیوس
 . یدریاس یخ راتو ایفارفح هدنروص لم ندهمرتس

 رلیوسو رالک آهتالو هجزسنارف نکیاهدنشاب چوا "
 «بونلسب هللدوس كنسهنین توس زکآای . یدیا _
 « هد هس شم ثیااح هکمسک ن دهع ؛نکیآ هدنشاب شب ۹

 . ردشعا تافو «بویمهشیاآ هکع یثهقشب |
Haina) | ۰, ۴ندننالاا فهقبعب }  

 «هردنالف قرشو یرغ الامت «بولوا ۱ و

 «هلبرلتلایا رومان _ افرش«تنابارب ندنتهج قرش لاعش 1

 هللدودح هسنارف یځدندنتهج ییرغ بونجو "ابونج "
 هرتمولکم برم ۳۷۷۲۲ یی ةحاسم .رددودم "
 ETT .ردیشک ۱۰۹۰ ۲۵۰یسیلاهاو _

 وقسا «بولوا یلهضراع زا یسیضارا ۰ ردیرهش |

 هضوح یا« هدلاح یغیدلوا یسقنم هنیرلهضوح هزومو "

 قلا ندهرتم ۳۰۰ هایم مقا طخ ىە دت ەر

 رولیکود هغام را یا روکذ م هردنرابع ندرله 1

 . ریشیت تالوصح رتاس و هربخذ .ردقوج یراپنا ۳

 هدعیانص راسو نونو «راحم هدایز كا .هدهس -

 یراریاچویرانامروا .راروی ,دشیت تانابن لمعتسم |
 روک . رينلسب ریفیصو ریکیب یلتیلک «بولوا قوچ 1

 راججا راسو سرم «بولوا قوچ كپ یرلندعم
 «بولوا یرلبا ك یمیانص 1 راقبج یخد یعاونا 5

 هردقوج كب یراهقراف هراسو ماج «هلتناد سیفنو

 ریمد «یک یغیدلوا اص هشافس ریس یراپا رثکا ۱

 بک نداضت ٩ كلانا . ردهداز كب هدیرالو "

 .ردب واح یزد ۳۰ و هبحان ۳۳ «بولوا

 ( یثرقلا طلا نن دوسالا ا ۳
 ترضح مالسالا لبق «بولوا ند هباعص 2 8 ۱

 صاملا وبا یجوز (۱منعهتلایضر) هتلالوسر تذب ی

 ءاهنس «هدنکیدلردنوک «هندم ندهکم ندنفرط
 هكنبرلترضح اپااراشم هلو هللا یدک جاقرب ندشیرق

 ینرلقیا لمح عضو .هلکَا دید .قرهقیچ هنکوا
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 اوت

2/۳۱ 

 | تاجوسنم فلت «یرهاضکود « یرهاخ رمد

 ر ب ھ

 یآاق ندنرلبناج نمدنفا هانیتلاسر و ؛شاوا بجوم

 دزن هرکص ندهکم 2 « نکیآ شلروم رده

 ؛شعا مالسا لوبق هلبا وفم باط «كرهلک هیون

 هدمالسا دعب ای «بولوا رهظم »یوبل بانج وفعو
 نایفس نب رابه )- .ردشم لا تکرح نسح و تاش
 یامدق یخد ( یورخلا یثرقلا دسالا دبع ن

 او هوم «بولوا ندنذ رجاهم شحو ندا

 .ردیورم یفیدلوا دیه هدنسهرام نیدانجا
 | 16۲۳۵ (Hébrus هربه دوخاب

 ۳ ما ۳ ا | سوربه
 لحاسفاب هبج وقسا ( 1361:1805 )

 طبع رحب هدنسیذراق ییرغ ۱ ۳
 هلیا هدنالربا «بولوا رلهطآ ماطرب مقاو هدیسالطآ .

 فی هیج وقسا ندنزافوب (ریتناق) یهدنسهرآ هیجوقسا
 گدهنساذح یورب (تارو) عقاو هدنجوا یرغلاعش

 برفو هدقیچآ «بول وا مسقنم هنا .رارولوا دتم

 رتسو) دوخاب هدیربه لصا هرلنانلوب هدنتهح یلامش

 اهد هلحاس و «هسرغ رازج» یتیم ( دنالسیا

 (هدیربه رنبا) هرلیک هدنت» یبونج قرش قرهلوا بیرق
 یجنرب . رونلرو یا « هدیربه ىلخاد» یی

 لامث ضرع ۸۳ ۳۰۳ هلا ٥۹ ہ٤ قاط
 ۲6 یرادعب ندلحاسو ؛رارولوا دتع هدنسهرآ

 هلبا ۰۵۳ ۳۵" مقاط یعنکیا .ردهرتمولیک ۸۸ لا
 « بولوا دتع هدنسهرا لاک ضرع ۱

 هلبرلعس| كنب ركوب كا .رلردرق كب هلحاس یرثکا

 :ردینآ هجورب یرهیمطس ةحاسم
 هرتمولبک مدح ۸ سی ول

 » <. ۹ هیکسا

 a » ۸5۹ لوم

 » » ۱: لیسیا

 » » ۳۰۷ اروح

 » > ۳۲٩ تسیوا تو
 » » ۲۰۰ تسبوا تروت

 اذه عم « بولوا قاغاط و قلایق یبیضارا
 .روبعا زواجت ینعافترا هرتم ۰ )فرار عجب

 يک یلحاس جورولو یلیتنقیچ یلبتنریک كب یرالحاس
 دلزیکد هلراجاخ شمریک نب رد كب هنجما كرلەرق
 شا ۰ ردترابع ندرلن ور نوزوا شعازوا هنجا

 قونص یراوه .ردزیکنا نزحو قالبچ یرلفرط

 عبانم «بولوا ېک قو یرلتالوصحم ۰ ردترسو



 ھ ن ھ

 ریمد «هدوس هلو كنبرادوق زکد یرلتورخ
 . ردنرابع ندهراسو قیلاب «شموک « نوشروق
 راسو هراذم قوجرب هلق ندهنمزا خیراتلا لبق

 ردق ۳۰۰ یسهلج كچوک كوب .ردراو یرارثا
 ۲۰۰۰۰ یسیلاها .ردنوکسم ین ۸٩ «بولوا

 هلاق ندنعدف ناسل تاک یهلج « بولوا ردق

 .ردملکتم هلناسل (قيلئاف)
 ( —(Hébrides ی ۱ هدیربه

 هدنمسق (ایسنالم) كریبک طیح رحم
 كنبرازج نومولاس «بولوا یقاط هعمتم ریازجرب
 هدنسیقرشلاعش كل هيو دنا کیو هدنسیقرش بونج
 یوئج ضرع ۲۰۳۱۵۲ هلا ۱۳۰ ٤ «قرهلوا
 را لرزج:لوط ۷۰۱۷ ۳۰ لا ۱۹۶ ۱۶ و
 ةعاسمابولوا هطآ ۷۱ ینالج .رلرولوا دتمآ هنر
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 نت هولوقلام :یرلکریب كا .ردیشک ۷۰ ۰
 راص را« هفنامورا «توقات «هروروا «یلث راب تفس

 «هدهسلا یشحو یدیلاها : ردنامووم و یسهطآ

 نامهم و « راردبا لافتشا هلتمنص و تعارز زآرب

 .ردرلمدآ نیکرج ك هجایس .ردراو یرلقل زاون

 «یعماق رکش «بولوا تبنم تب یغاربوط كراهطآ

 «لاقنرو ؛یجافآ ككا «یزوج ناتسدنه «زوم

 زوموط «یکع یناناوی .رواوا لصاح هرئاسو ریجنا
 ۔رط سورک نادوبق لوا كا .ردنرابع ندناعصو
 لب ونکو هدعن « بول وا فشک هد ۲۰:۰ ندنف

 ندنف رط كوو «ترایز ندنفرط قوق نادوبق و
 .ردرلشفلوا هی هلمسا وب

 تدایع كنس هلسق هنانک ین هدتنلهاح ۱

 هدندنع شی رق ؛بولوا مصر, یکیدتبا 0
 یمرق هدنلخاد هبمک .یدبا یعرص ین دابع یخد

 قیریق یلوق رب «بولوا یلاشع رب لومم ندقیقع
 راس هدهکم 3 .یدرلشعاب ا « هلذلوا

 .یدیشلروس رسک رار, هلهانصا
 جز حل هد هاو ,یط اسا( 1656)) ی

 هلبا یرتشم «بونلوا مگ ز ی-هموهوم

 i بوک ۰یدرارینانبا هنذیدلوا یزبق كنون وب
 هدکغا افا یهنظو و نوکر ب «بودیا قلیقاس

 كم یک هسلجم اهدرب ندنباجح «ندنکیدشود «نکیآ
 (دهیاف ) ندنفرط یرتشم یسهنیظو و «شمهقتسیا
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 « یدیا شفلوا هلاحا هی لناتیلد رب لزوک هدنعسا

 . جیزت یب ( هبه ) هدننیدقیچ هاعس لوکره بوک
 كوب صوصخم هنندابع كلوب هدهتنروق .یدیشغا

 .یدیا راو هناخد ابع 7

 . ناتید نيرحب و اسما ها
 ۱ سراف رحم ینمی هدنعف قرش لامش نچه

 ۰ 1  لتقو ورا اللر روپشم هدنلحاس
 ۱ مساو اشمب یغد ههطخ «هلناوا یزکم كبل هروک
  هدنومرضح -- .ردهدنلاح بارخ یدعش .یدرلب رو

  هروصعرب هدنفرط څا گنعو هبمتکیآ هلمساوب یغد
  «هیرت» اوب هدنناسل رام برعوریج .یدیا راو
 .یدبا كعد

 -ارعش یلناثع یریمه نرف یمن وا
 یسبضاق لوبناتسا «بولوا قدنس ۱ یرجف

 ؛ردکنوا تیوش .ردشغا ثافو نکیآ

 قوی شلوا نیدکرا ندلجا لدیا نیمن نا رجه هی
 قوی شیو هد زای نیطخ هصغ هاچرتی

 . یلخ كنیشک جاقرب یخد ندنسارمشسرف --
 هک«ردیرمه فیرشدمم یل (یر) یفورعمكا «بولوا
 هدناهنصا « بولوا ندنساب رقا كنندسا انالوم

 هل راصاخ یعالکو یعالس .ردشفل و هدنتمدخ ترازو

 رر هدنقح هجرت بحاص نوکره ردار کیا فورعم
 «ندنراقدروط هنمالس هلدیما هزاج «كر هيل وسرمش

 :ردشلیوس قیوش بسانم هلاحو
 یارحغیتز رتدی تسازیچود
 یالک مالس یالس مالک

 دق ناو ( 5

 E 8 0 ۱ سایسجه

 فر صوصخ هنندنک هدهقرب لوا هس ۰

 و یس هبلغ هذیاذل داراجا هدابندو « سردن

 دنسهبلط .یدردبا هیصو یف فالتا «هلا ذاخما

 هنب رزوا یرلغا ارجا یععصنوب كني شک جاقرب
 هدنکو « لیطعت یهسردم ندنفرط سویلب
 .یدشش وا ین

 ۲ رهاشماسال 1( 1101201

 KHER )| لجم

 لوطا هردشما تافو هد۱ ۸۲۰و ؛ شمشوط

 8۶۲ یلمطم هفرث هتسلا هدننام هنالآ

 كنرلتاسا ینرعو ینادلک «ینایرس «یلاربمو



 اه

 ینارو « هلبا بیر راباتک یلیخ رب هل هد

 ندا و هجر

 كباذ کیا ندنسارعش ىلا ۱ ناده
 — ینطصم ( یاجگرب ۰ ردیصلخم 0 3

 هردندن-الگ یرعه نرق ی وا (یدنفا

 نیسح هداز یخا) مالسالاعش ییهکیا -
 هدنسهدام «یدنفا نبسح» لاح هجرت هک« رد (یدنفآ ۲

 اتکا هلا رک ذ قاب وش هداروش « بودیا قیس

 :زرودیا ۱

 افجرپ رای لوا وید هدیاافو دیاش
 افو رک | مر هسلیا مدیا رایا ربص

 هس هدام » یدنفا و 2 2] ۱ یاده

 ندن رللارق ناتسراحم ( v 1e1¡چe) هود |

 پاد ىا سوز

 شراو ه (نولک اب) ی.هفود هس ۳ هد

 لارت ناتسهل هلیمسا (سالسیدالو) یعشب بیو و
 شثلرب هینآوتیل هللا ناتسهل « هنرزوا یسلوا
 نيمه و رشا كلن اتسرخ هد هلآ وتبل یدیا

 .ردشملا تافو هد۱۳۹۹ و ؛ شّعا تمدخ
1 

 [ هل روس تعجارص

 » ارهااذامم »|

 [. كروي ۱ ره
 E م لامش فاتسناغفا ) ہ

 ۳ |تاره ۱

 هدنسیقرث لحاس دل (دوریره) و هدیقرش لوط

 ناسارخ هلیتفو «بولوا رهث رب رومشمو مدق
 ردق بهجرد رب مویلاو یسیسرک كنسهعساو طخ

 هلن سهرضاح “لاها ۰ ردیزکرم كفلناخ رب زام
 هدنرهرآ ۱ هو هلا ۵۰۰۰۰ ىرادقم

 هلفدنخو روسو هلترص رب یمنص . روینلوا نیم
 یی روا ییا .ردراو یخد ی.هعلقر «بولوا طاح

 طسو «بواوا دتع هج رعو لوط كرېش یثراچ
 شینکو كسکو هدرب یرلکدشا عطاقت هدرپش

 یلیتروا و راط یرافاقوس کا .روینلو هبق رب
 رامعا ندبكب بيرلا دعب هدننامز نکذچ «بولوآ
 عماج نالوا بارخ ف رشم هس هذه ةلاجلاو شفلوا

 «ردشمالاق *یثرب ندننارمراث ا هقشب ندنریبک

 ناود رکاب . ردیک قوب یسهینبا نایاش هرک ذو
 «یغانوق رب كويب نالوا یهاکتماقا كراناخ هلیمات

 تعحاص دادام

Vr ۱ ر ه 

 -ایز رب هلبمان یعاقم ك (هنع هلا یضر) اضر ماما و

 هبهفاسم یقاتعاس جات رب ینارطا . ردراو یهاک:ر

 ره «بواوا لزوکو رادلوصو .تبنم هلتاف ردف

 نددورره و ؛ردبا نایرجو نان راوص ندفرط

 ی یارا «قر هلغاط هدرا هو واراوص هل رلل و دج یعاص

 ؟ ردشلکهدوجو راهعغاب ازف حرف I» ایحاو قس

 < رولوا لصاح یعاولا كرل هوم زسلاشما هدنذلو

 رکیدو ی وص كدور ره «یکی ندا وا مالغاصیساوه

 هليا ناربا . ردفیفخ و قارب كي هدیه راج هایم

 هدهطقنر ییدشلرب كنرلو نیچو دنهو ناتسکرت

 ؛ردکویب كپ یخد یسبراجت تیمها «هلفلوا عقرو
 هاکدراجتو كور في « هدکدریک تیئدم هرلاروا و

 هدننکچ هدیا تدوم یترومعم یکتا « بولوا ره رب

 یکیدق مسا «بولوا رهشرب یکسا تپ .ردقو هش
 ندنف رط ردن کسا كوس هرد (یره) دوخاب (ابرآ)

 هی ( هابرا یردناسکل آ ( قرهنللوا نم زتو عیسو

 « بودیآ قر قوچ هدمالسا رود . یدشفلوا
 . راروبدیا ارطا هدنفرمئ و حدم مالسا نویفارفج

 «بولوا ندنزکارص قالراپ كا تنهبمالس) تیئدم
 بو «یدا ولعهلبا هيلع تاشوم را شو سرادم

 (یوره)هدنتیس .ردشفل و *یشنم كلابداو العقوح

 یدنه «كرت «یناففا «یفارا یسیااها کیدعش ۰ریلنبد
 .ردبکصندیدوهم رادقمرب هلا هیمالسا ماوقاراسو

 ندنسیرد یزوف هلبا رلیلاخ سیف كب هدرهش
 یرراوح ارم نوت زا لا اتو قابلق
 مس و اوت یسالصا ن نطو كن ( هبرآ ما )

 . ردنونظم یفیدلوا
 ا | تیلقاره دق نانو (116261106) ۱ ی

 هدفولئانآ نمی ( سفا) لوا هنس ۰ نداسیم

 «بولوا یسیعیبط لیم هردکو نزح ۰ رد شماشای
 ؛شملکچ هفاط رب «كرهدیا ترفن نداد تا

 تانک .ردشلوا فلت قرءلاق جآ ًادصق هداروا و
 یوم كنها « بودیا دع ترابع ندشنآ ینساسا

 . روس مکح فن هفلاخم “وق کیا ترابع ندداضت و

 هرتف چاق رب زکلاب ندنراثآ .یدبا دقتعم هنکید

 .ردشفل و
 دق, نانو ( 1167201100 )

 لا لی ا ندنسامکح | دیقاره



 ۱ ره

 ؛شعا روهظ هدنسیلکرا زکد هرق هدنرق یجندرد

 لدوطسرآ هدعن و ندنوط الفا «بودیک هبهننآ و

 ره رتف ضع) زکلا نشراآ .یدبا شا سرد

 . ردیقاب
 كعدف نانو ( ۱1۵۲۵0۱1869 ) ( س

 یراکدبد سافاره او لوکره ۱ دیلفا مه

 ماطر یرلکدتبا مز ندنلسن یرلموهوم نامرهق
 ساتیاو هدهروم « بولوا hE نار ا

 > هدرافرط

 ۱ سالفا مھ

 .ردرلشهروس مکح مج

H641 ( ) [«لوکره » 
 [. هللروس تعحاص هنسهدام

 هشطنطسف ۵۹ 5

 ییا ا رز | ںسویلقا رھ
 ندنرلخ راسک ا اقرف آ یسیجترب «بولوا یم | كنیشک
 یحاقوف اظ هدنخ رات ۰۱ ۰ ۰هدلاح ینیدلوا یلغوا كبر

 هدایوروا ادا و ؛شعا طبض یر « هلطاقسا

 « بودیا طبض ینکلاع ربنارا هدایسا و راراوآ
 «هدهحرا شل اقرصح* هب هبنبططسف یمکح تتسی اد

 نالوا ردق هتارف « قرهلاچ هبلغ هرلنارا هدمب

 هرکصو ؛شقا عفد یرراوآ و «دادرتسا یرارب

 حف یرصمو هرزحو نیطافو ماش مالسا مانع

 هییهذم لئاسم «پبودا دن کام هن « هکْغا

 سولفاره هدننافو ۰ یدیا شمالشاب هلاغت شا هلا

 بوقارب دالوا یا هلرلسا سانولفارهو نیطنطسق

 .ردرلشمروس مکح " اکرتش

 كزيجرب (نطنط-ق سویلقاره) یسیونکی|
 یردار هد ۱۱ هدننافو كتير دب «بولوا یلغوا

 «هدهسیاشعا دوعق هتخن اکرتشم هللا سانوبلقاره
 "اموعسم ندنفرط یسهدلاو یکوا ہرکص یآ چاق رب
 .ردشغا تافو

blهنطنطسفا 5  

 OS رر سانویلقاره
 هلا نیطاطسق سولقاره یردارب تر 1:۰

 كنم ردارب هدعلو ؛ شمقیچ هتفوکح *لادنص اکرتشم

 «ءاب هنلاظم «بولاق زکلای «هنبرزوا ینافو امومسم
 «قرهئلوا عطف یورو «طاقسا دارك یآ چاق رب

 .یدشعا تافو هدافنمو ؛شغلوا ین

 هدعدق ةنمزا ( ۵ ۳

 نامریقمان لوکره او یقارم | ام

VE 

 قاشاطو قاغاط ییضارا .ردیسهبصق ( راتسوم) |

 هبصقو رهش جاقر روناوا دم بوسام هموهوم
 هلیمان ( یلکرا ) یرلن الوا دوعحروم موللا «بولوا

 ۰ راردفورعم

 | ولبره
 ۰ ردشغ | تافو هد ۱۱۹۵ و « شه واع هدسراب

 «پولواانشآ هنیرلن اسا یدرافو ینابرس «یفاربع «ینیع
 مگا هلیبینرت اجه فورح هایناونع « قرش ناخ »
 ندنلاودا یامتمهخرانو هیفارنج كنهبقرش كلامو
 ندنف رط ىراهةشب دەب هک« ردراو یی اتکرب كوس ثحاب

 ۰ ردشفل وا لا "البذ

 فا هنسو ) (Hérzégovine | ی

 ۳ از بیس
 ۳ هنسو ابر کا «پولوا ترابع

 اقرش . .یدشفاوا ذاخحا تبالو ر هج ربآ قل هرآ رو
 غاطهرق یخد e هيج املاد ا «هنسوب الامشو

 ریهاشم هسنارف ( 1 ۱۱۵۲۲۵۱0۱ )

 هد ۱٣٣١ «بولوا ز دنن,ق ردتسم

 عبر ٩۱۱۹ یس طس ةحاسم «بولوا دودحم هلبا
 یزکص . ردیشک ۲۱۹ ۰۱۱ یسیلاهاو هزتمولیک

 .ودیرصكپو ترابع ندرلابق یک یرطره «بولوا
 ۲۹۰۰ «بولوا یقزطقرش بونجح هج عفت رم دا

 یدعن یغاط ( روتمرود ) نالوا یعافنرا هرتم
 وقچاف هدتهجوا «هدهسیا هدنلخاد یدودح غاط ءرف
 دودحو ۲۲۰۰هدكنغاط ( قابولوو ) مقاوهدنب رق

 وفو ۲۱۲۸ كن( هجواتسرت) عناو هدنسهبفرش
 افتراهرتم ۲۰۷۰ كنغاط ( ایل ) عقاو هدنب رق
 رم ۲۰۰۰ هللا ۱۰۰۰ یرلغاط رئاس .ردراو

 ایم كنار رب زآ هدنتوح قرشزکلاب ردهدنزاهرآ

 ؛ هنوط « بولکود هنب رهن ( هنیرد ) یسهراج
 هتنرا ) یرلفرام راسو هدنسهضوح زکد هرق

 !هدنلخاد یسهضوح یر ( هولر ) هلرکید مانو

 اطهرف روک دم ره ۰ ردهدنسهلام قنابردآ

 یه واع هب یل ف لاعشادتا «بو دیا ناعسن هدندو دح

 د هنسو هعآ وا لصاو هنس هبل امش دودح «هلاب رج

 ونج هدمبو هونج «كرهدبا ذخا یاجرب نلک

 ف هج رک ههجاملاد «گرهلود یضوط هب یل رض

 ةایردآ هدنزفروک هتنرات ۰ بولود یرغوط

 رولیکود هربن و "الماک یرلیاچ راس ۰ رولکود
 ١ ران ایلغاچو هلتدش یک لیس یغوج كرلباچو



GU ۱ 
 هرکص بولاط هنتلآ كرب هدرارب قوجرو «كرهدیا

 ىرلببرض كاو كوس لا . زاقآ كرهدیا روهظ 4
 قافاطو قلشاط ین ك:وضارا . رد (هوعذدب رت ۱

 ۲۲۰۰ كنا نالاق و ندهبلاخ *یضارا 0

 ولیک ۲۲۰۰ «هعور نم *یضارا یکاهرتمولیک عبرص
 . رداع ص یکاهرتمولیک ۱5۰۰ و نامروا یلهرتم
 هلا تابوبح رئاسو هیرآ «رصم «یادغب ینالوصحم |

 تاجایتحا یس ەریخذ ؛بولواترابع لدهومو هزبس

 قرهلوا هراسو ریذبص «نویق . زا تیافک »هبل

 یاس یفاجارخا «بولوا یس هاها تاناویح رادةمرب

 . ردب رک ب ا عیانص . .ردنرابع ندو ۱
 «بولوا سنعه هلرلباغاط هرفو رلفانشو یسلاهآ

 ۳ « لسمهدرارادقم یواسم نام هحهذمآ

 بونم هتیسفج .برض قوا + ندکیلوتفو

 لقرف زارب هحراوطاو قالخاو اء ندراوالسا

 .وسو « ردرلمدآ روسج و لی نوزوا ٤ بولو
 هدو هکر دترسو تشرد اهد ید ناسل ی راکدلب

 هل را دوارآ نالوا نشفلوق ی-هعدق *یاها كرلاروا_

 كسره ۰ ردلیلد هنبرلقدلوا ششیراق هداز اهد

 یرب كل اوعس 3 ندیابیکرت ینتالو ترسرهوهتسو

 2 هباضق ۱ ۰ «بواوا

 ]دنا
 [ ۰ هلب روب تەجارص

 . انش ته مظاما 116۲۵6۱۱

 7 لشه

 تافو هد۱۸۲۲و « شم و ط هدن روش هرووناه تی

 «بولوا يل غوا كنیجهقزوم رهامر . ردشقیا

 هد ۱۷۵۹ و «كولس هتعنصو ادا ید ییدنک

 ندنراسردینلاچ ییدریو «كرهدبا لاقتنا بک
 ینرلتفو شو و «هدقماشاب هناریقف كي هنرجاینیدآآ

 فرص هنس«هلاطم كنب رلباتک تثیهو هیضایر مولع

 هدنروص یدج هلنژیه كرهدبک . یدیا هدکشا

 تاب هم ز ال تالآ او نب رود « بو الشاب هلادتش 1

 ینیدلواج اتع «ندنفیدلوا دد اسم یس هسوک هنس هعیابم

 كلەنس ٤و ؛شلواروبحم هذعاب هيلا یدنک یرلتلآ 1

 فود ۱

 «یقرهنل و م :هیکلف تایرح و تاق دن هناداتساهلنالآ وه

 كره ) اداب دجا »

 هنسهدام « ( --

 . یدباش زنا وب یمکمالا دكرلنب رود دوحوم تو

Vo فرد 

 كلو هد۱۷ ۸۷ «نیسهرایس (سولاروا) هدد ۱
 فشکی کس یکیا ندیکب كلحز هد۱۷۸۹و ینراکم
 لوكره «بویاوا تاث كسعث ةموظنم .یدشغا

 كرل هو «ینفیدنل و هدتکرح ییفوط هنسهرایس

 هدفارطا ندرلن و هلیسلوا کرس ندموج زسباسح

 فذکی کیدتبارود هنفارطا كرلیکه درک م كران الوم
 لارق .یدشجآ قرترود کر هنثیه لع «كرهدیا

 «هلار دقت نس هيف تامدخ و یعاسمو جر وج ی جوا

 یارس (روسدنیو) «قرهلآ هنسهاج تحت ینسیدنک
 «هلکعا نیبم هیفاک تاصیصختو « اطعا هناخرب هدناپ

 ارجا هداروا یسهینف تایفشک كوس كا لشره

 یردارب هدنلامعا كټالآ راسو نی رود .ردشع |

 هتسیدن؟ یخد هنیلوراق یسهرشمهو ردناسکل آ

 سراپ هلیسهیلع تیعج هردنول .ردرلشعا تاواعم
 .یدشفل وا لوبق هفلاضعا ندنرافرط یسهیمداقآ
 قوحر هدنقح هدصر تالآو رصب نفو موجو تشه

 .ردشمنآوارشنو عج یس هلج «بولوا یلارطاخو تافیل ات

 (یدش وط هد۱۷ ٩۲ هک ) لشره نوج یلغوا

 یهدنقح هرصیو هدصر تالآ و هننفو لع
 رلتمدخ یلیخ هرصبو تثیهنف «بولوا ثراو هنیرتارس
 .ردشقا

 بص تلهرتاک:ا ( 0 ۰

۱ 
 قاشوق "هدنسسلاعش شا هزتمولک ۲۰ تهر دن

 منصم «ییلاها ۱۸ ۲۰۰ «بولوا هبصقرب ی رک

 و هربخذ «یسوراس «یبهناحتک «ییاسیلکرب

 روتسم هلراراچو قلنادفو هعناب هدنفارطاو ییراجت

 تیم

 .ردراو یسضارا لزرک

 « رومدارو قونقرب ابیف یناتنوق دروفره —
 لونج قرش «رتسجروو اء بورشا لاش

 دودح هلبراقاتاوق توغوم ابونج «رتسچولف ندنفرط
 هرتمولیکبرص ۷۱۲۵ یبهیطس ةخا م « بولوا
 هنعاخ ( نروس) .ردیشک ۱۲۵۳۷۰ یسلاهاو

 هایم نوتب «بودبا قش قاایا یرهن (نو) نایکود
 كلا « بولوا یلهضرام یسیضارا . ردیا مج یتسهیراچ

 كب یغاریوط .ردهدنعافترا هرتم ۸۱ ۰ یلحم كركوب

 .ردبرلبا كب قعارزو تبنم
Herford ) ۰۱ات هبهسورب (  

 (ندنیم) تكنتلیا سو | ددوف را



 ك ر ھ

 هدنسبیف بونج هرتمولیک ۲۸ كندنیمو ,دنفاهس

 تتکو قوماب و یسیلاها ۰

 .ردراو یرهقرباف كیلپباو زپ
 هلبا دنهو هددنه دالب یاصقا

 «بولوا زکدرب هدنسهرا نیج ۱ دنکه

 یوه توقاب یفیدلوا هدنول هد كنسهریزج بیدنرص
 یزبکد نيچ هروکه لوا مف كفرمت .رودیا نایب
 . ردیا اضتقا قوا یزف روک لاک مدهروکهنب ریخا مسقو

 هدهنانو ریطاسا ( ۱۱۵۲۵۷۱۵)

 اب وک «بولوا نامرهقرب مرر | دکمه

 تن ( هنمقلآ ) یسهجوز تاش رب ندنرلارق نانوب
 طالتخا نالوا هلا یرتشم یرلکدتبا معز ههل الاوا

 انس رتش رتشمو ؛ E هدن رهش (هت) ندنع و رشمریف

 نوجما de سی دن« بوت افصیق (نونوب ( یسهحوز

 قجوچ E «هدهسیا شمردنوک نالیب یکیا
 هک دویبو ؛شمغوب هلیلا یرلنالیوب «هدلاح یغیدلوا
 قبط « بودیا ادب تراسجو توفر هداعلاقوف
 یکیرل«ناوخ» روک ذم هد « همانهاش» كلاز متسر

 نالسرآ «قرهنلوو هدرلقلن ام رهق هدام قراخ ماطر

 ربو «شقا فالتا یراروناج ماطر, یک اهردژاو

 عورشمریغو عورشم . شلک ندنقح ك هر,ابج قوچ
 یدالواقوجرب ندنتابسانم هلرلنب داق قوچ ر هدنروص
 ندنلسن كلوكرهرارادمکح ماطر و ؛ریناسبا هتفیدلوا
 هدنمسا (هلو) تبان . یدرارونلوب هدنسامدا قلوا

 (هریناید) یس هج وز هدنسهرصیجاودزا هلزمت رب یغیدیاټ
 « هلب داقتعا كغا بلج هسدنک ییسیدنک ؛بوناقصیق

 هدنمسا ( سوسن ) یفیدلوا شمر, دلوا كام رقوم
 ؛ شمردنوک كلم وکر علم هل ساق داروناج ب عر

 هتسحآ «بوثل راپ یلدب « هوعاب دنکیلموکوب لوک رهو

 فالتا «قرآ هشت | "] یندنک « ندنکی دم هديا لمحت

 («ا) «هلیا لقا هیامسیسیدنکیرتشم بوک. شبا سفت
 هب هک وکه لج رب هلرخآ ریبعتو ؛ شا جوزت هلمایرب مان

 قوچرب و ی زاف» هتبس كاوکره .ردشلوا

 هتبس «نوجرلفدقانبا هنفیدچآ هئاسو رلناهلو یوق
 «یرلن وتسكلوک ره » هرلغاط کهدنلح اسیمآ كنب زافو

 فا هنسا وب هدیرر قوچربرگیدو+یدرارح
 .یدرردبا هيم

Herculanum)كابلات (  

 یلوانو هدنسهطخ هبناپماق ۳ ون الوک ره

 «بولوا هبصقرب

۷۳۹ 
 )ین

“< 

a 

 رهشر هدنکنا كنناکر (ووزو) قرهلوا هدش رق
 كدالبم «بولوا مب دق ٩  ۷ندروکذ م ناکرب هدنخر ات

  TNTبارخ ریارب هللا يموب "قر هلاق
 قوچرب «بونلرا هراس یتقرب هد۱۷۱۱ .ردشلوا
 (هنیزر) و (یجعآ و ) هدنلح مویلا . ردشمغیچ هقیتع راثآ

 .ردراو هبرق یا هلبرلمسا
  2هزوک؟ قلم هنتامارمش

E 0 ۱ هکره 

 هب رف رب هدنلام كنطخ لو ریمد لواعاآ هدنقررش

 ییچ هلا تاج وسنهرتاسو لاخو هششارب مسج «بولوا

 .ردرومشم هلنواه ٌهقراف

 ارج ( 00۵۱۱ ) تکه دوخاب
 ہکرھ  EPا 4 ر 2

 لحاس « بولوا هطآ كچوکر, هدنراقیچآ ر دق لیم
 قلم هتبالو زکم . ردراو ی.هبرقرپ هدنسیونج
 قاطرب هدنفارطا .روئلوا هرادا هدننروص هیحانرپ

 .ردراو ید را هطآ كحوکز سصبا

Hermaphrodite ) ٤ 11  

 لوک دیو يا | تیدورفام رھ
 كل (هرهزیمی) یتدورف آ هلا 8 یەي) سمره
 .هرلهرد نکیناقیب ب هدهردرب نوکر ر «بولوا یلغوا

 یدرندرلپ ر, رونلوا ریبمآ )د( نالوا لکوم
 521 قشعن ‹كرەروكىسيدنک
 ندوذا ةآ نلاصو و تاقالم هدنروص یجهلوا

 هکیا «بونلوا لوم ی.وزرآ و «ندنکیدتا اجر

 موم سصخشرب یشید مه كکرا مه ؛ كرەشلرب

 شبا لصحت
lw yl ( Hermanstadt 

 E ی داتسلاممه
 رک ص قاس هدنقرش هرتمولک ۲۳۰ كراوشمطو

 3 تک یکیا « یسیلاھا ۰ ۰ «بولوا هبصقرب

 | هناضتکرب قجآ هموم «ینیملعلاراد «ییدادعا

 الو یمهزوم یواح یرانآ رثاسو مد قوچرب

 .ردراو یرهقرباف ضعبو یلارسرب
 ارا(13070019025)دنمرهدوخاب ) .ر د
 دنک وام بوسنمهنس هلالس ناسناساس ۱ رج

 هروک ذم *الس ییجنرب :ردیمسا كنيشک ترد
 2 ل دالیم رات ۲۷۱ «بولوا یرادمکح یعغچوا

 ونا و ؛شلوا فلخ هریشدرآ نب رواش یردب



ka 
 ینبهذم كن (یاام)رومشم «بوروس تموکح هنسرپ

 كولم ىبجكيا - . یدیا شعب هبامحو ماز
 خب رات ۳۰۳ « بولوا ی كن هروك ذ

 هد٣ ١او ؛شاوا فلخ هب یسرت یردب هدنسیدالب

 یبیعتل آ نوافناناساسییعجوا - .ردشع | تافو

 ناریا هنر كد رکدز, یردب هدنګر ات ٤٥١۷ «بولوا |

 «هرکص ندکدروس تموکح هنس چواو ؛ شاوایه

 :ردشمگ هتیرب كن اهد؛ 1۰ (زورف) یردارب لوس
 « بولوا سو یک رانا یی درد =

 را ۹ .ردندندالوا كلدام ناوریشون روپعم

 یکلسم كنردب «بولوا فاخ هنیردب هدنسید
 تموکح هنس ١١۰ ندیکبادشا كول قرەلوا هن

 ېزفروک هرصب یني سراف رح
 ب هدنسمزآ یزفروک نام هلا زمره

 یلحاس نامرکو هدنتهح لاعش ك زاخو نالوا یانمه ] ۱

 كنس هرب زج شیک هلرکید مانو هللوط قر هلوا هدنبررق |

 هدنسیونج قرش كسابم ردنب و هدنسیلاعت قرش |
 ی-هرتاد طبع هرتمولیک ۲۰«بولوا هطآ كجوکر |

 هدنفررط لاعش و یسضارا قاایق هدلاح ینیدلوا

 هدنراشتنا كمالبسا ید . .ردراو ی-هووا رب قلموق

 ههطآ و یرلتشدرز ناد ریکو سراپ تنارب ۱

 .الشاب هک ا تیمها تک هلک هاا نداروا و
 ادم هرومم رب هاک:راجت هدهووا روکذم « بو
 تبارا هدهر زج و هدب ره ن رق یت وا .یدیشلواا

 رب اح هشیرلتج بيرق هاروا تارعلا هریزج و
 كز هدعب .یدیشغا لکشت تلود كجوک

 هبتواسم هت مرتلكنا رايناربا تیاچن « بوک هنی

 2 هل تبسانم هر زج وا هزافو روک ذم . ردراشم#

(Hermès (نون مسالدراطف  . 
 هدهینانو ریطاسا «بولوا یی

 . یدرونلوا دع یس م تكتح اصفو

 یوم ید موهوم سخش رب هل او > 

 ۳9۶ بطو و یرامسفو هناقتمر ج
 . یدرونلوا معز یدجوم كټونف و مولع

2 

VV 

 ۱ ۹ یهءان و هبصق هدنرلکدتنا طبض ین هرز

SIOR 

 دیعص نافوطلالبق «كرهدادع ناسناینوب نویقرش
 مالسلا هيلع ( سی رداترضحو «هنفی داشاب هدرصم (

 یغد كنينا سمرهرب ۰ راینانبا هنفیدلوا رب هللا
 داجا یونفو مولع «بوئاشاب هدلباب نافوطلادمب
 هدرصمنافوطلاد-ب هن هد كن سم رهر و« ین کی دعا

 موظنم ضمب هدنقح تانانو تاناویحو بط «بو اشای

 ندنف رط كليك . رارو ديا تاوریئد یتغز دزابراب اتک

 دوجوم ةقيقح ربات مقاطرب هلو لومم یرلق دلزاب

 هچجرو عبطو فدک ندنفرط رلیلاپوروآ «بولوا

 م هلیسهفیص عج رلسمره وب . ردشق وا
 یی ( تسیهحسیرت ) یسیجمرب ۰ ارد فورعم هلیمان
 . ردبقلم یخد هلیسیناتون بقل « مظعا »

 ندناهفصاو ندننافاضم ناهفصا | .
 هبصقرب عقاو هدفاسم كلا وک چ وا ۱ هم

 . ردروطسم هد « نادلبلامتم » یتیدلوا
Hermopolis ( ) رصم 

 رل ل هنودک ام هدعدق ۱ سیل و وم یھ

 «بولوا ما نلب ریو هزهشینآ ندنف رط رایلامورو

 هدالفس رصم a ) يا ( هدرهم دیعص یر

 . یدیا ترابع ندنرهش ( روهنمد)
 نالوا یزکص كنسهریزج همش كانو -

 هنسهدام « هريش » ] . ردیعسا یئد فی هبصق

 [ . هلروس تعجارص

 .اعس ناخوراص ( ۳۳۵5

 E | سومیه
 هدنتسب ات تم كرللامور( 08

 نرو E | دوره

 یرلفورعم 2. «بولوا یمسا كنيشك جاقرب ندنماکح
 هک« ردننالوا ۳ هلیبقل ١ ینالقسم) و « دوس »

 این[ نالوا شفل و یریزو ك (نافرح ) فدماکح
 ند ( مال ) یبع دالبم «بولوا یلغوا كرت

 كرلیلامور ادا «قرهغوط هدنالقسع لوا هنس ۲

 تك آ وطن آ هدهیلخاد تابراو ؛ شنل و هدنتهدخ

 ندنفرط وئانس هلیساپنا كیو «بودیا مازتلا یتف رط

 ارح یکلع «هد هسلا شفل واصن هنکلکاح دوه

 ۳۷ دالبلالبقو ؛شلواروبحم هكا طبض اجر دټو
 ندنفرط واتقواو ؛شملسهلوا لخاد هسدق هدنخرات

 ك (مالسلا هباع) یسیع ترضح .یدیشفلوا اقا یخد

 كوب - . ردشمتا تافو هرکص هنس رب ندنندالو

۳۹۷ 



 و رھ GVA 2 اس

 كزٍيطساف بیلیف دوره هللا سابیت آ دوره یرالغوا

 دوره یجر, یورو و « كالبلاو هدنرلتهج ضعب
 هدسدف ابی فآ دوره یمتکیا ییغوا نوا هبا اییمآ

 يغ ترضح ینیجنرب ندرلنب و ؛ شا تل ام
 بوقمی ندنو راوح یرلیص>را و ی ( مالسلاهیلع )
 . ردشغا دیهش ی ( سورطپ یتعی ) ینومعث و

 دم 2 | فلپ اب و ( 0
 2 0 | | تودویه

 دوان یراآ كن نکا لدنخروم ی لوا ندنشن

 داليم . ردشل وا ببقلت « نیخرولاوا » «ندنفیدلرا
 2 لوا هنس ٤۸٤ ند ( مالسلاهياع ) یمیع

 ج کو ؛ شم 2 وط هدنرېش ( موردو یعی ) هسان

 يما كرهدیا تحایس هایسآ و هرفم «هانون ؛نکیا
 E شع رکوا نس 4-ہر ات لاوحا كل هفلتخم

 تارق هدنرلن و وا يیلوا «بوزای یخرات هدنندومو
 رلپل هنت «یقرهلوارهظم هبیمومم نیسحت «هدنکیدتبا
 | نوا نالوا لداعم هیارل ۲۵۰۰ اب رقت ندنفرط

 لاتا هدمب . یدشلرا لئات هننافاکم تالات

 ۰٩ دالیلابق « بولیکچ هنسهدلب ( مویروت )
 ی. هدف نمرات . ردشعا ت تافو هداروا هدنخرات

 | هلینبع یتامومسم ق «بولوا فیطلو سیاس كب

 یخدهنلق لاوحا بیرغ «ریار, هلغلوا یلدا قمزای
 یسهعدق لاوحا تب هنلتخ ما اذهعم . ردشع | لبم

 دوجومیراوب . ردیواح ینامواعمرادتیق كي هدنةح

 هنس هنسلا ابوروا ثک او « رش و عبط هل اعف د «بولوا

 ۱ و . ردشفلوا هجرت
Herulesندنماوقا ن  

 3 ا لو ا لو سه

 كزيګد هرق هدیدالبم نرف یچوا «بولوا موق رب

 تحت كرلتوغ هدعب ؛شعا روهظ هدنسیلاعش لحاس

 لحاس تی هنوط «هعتلتروق ندرلنود «بوریک هنمکمت
 ؛ شفشلرب هدناتسرافلب ییدعش یعب هدنس ونج

 . ارعا ق هد ۰ «كر هک هالاتا ندارواو

 :هدهسرلشقا طبض یفامور «بوريتأإ قنلروط
 جارخا نداروا ندنفرط رلتوغورت-وا "ابقامتم
 كباب رلبا هلیسهدعاسم كننروطاربع: قرش «قرهنلوا
 قدنارلکل کام « هدهسراشعشارب هنس رلف رط ضعي

 نرف یجندب «قرهنلوا درط ید نداروا یبالوط
 یرلمان اهدر و ؛رلشغا تدوع «هنامرج هدیدالبم

 ناونع « ءاسنلاباتک» یراح ینرامشاو لاوحا | . ردشم هل دیشیا

 بونج تلنهسنارف ( ۱۱۵۲۸۷۱۱ ) ۱ تاوره

 ایا دراف هک «ردر رم ر هدنتهج

 ! الهرتم ورک ۰ «هلئاعمن ندنرلغاط (هوس) هد

 هزکد قآ هدشايل ٤ (aT) ءرکص ندنایرج

 . رولیکود
 60, de ۱۲۱۵۲۸۵۱۸ ) قلا „

 ۳ ونج تالابا 0 ۱ تلوره
 «نوروآ و دراغ هن "ال هش «دراف "اقرش «بولوا

 هل رلتلاءا هدوا هن یخد بوی «هدوا و نرات اف

 ۹۱۹۸ یسهیحتس حاسم .رددودحم هلزکد قآ و
 هلا یلاها 0۱ 2۵۱ « بولوا هرتمولیک میرم

 .هشلایا . ردیرهش ( هیلبنوم ) یزکم ۰ ردنوکسم
 یرارب (هبروا ) ز ( زا ) هقشب ندرهننریو ینمسا
 زآ یبضارا . ردراو یغد یلودج یعاص جاقر و
  زآ یرباخذ «بولوا تبنم یغاریوط و لهضرام

 «لاقترو «یرلقلن وز «یرلهویم «یرلفاب «هدهدیا

 :3 یرارباچ یمنصو یعیبط « یرل هاب ران و نره

 ۱3 یمهیبط تانابن هلب راک> . ردفوچ یرانامرواو
 یہا سرم ردیلترث؟ هدیرا هوو

 .یسهبندعم هایم هلب اعلباو یسهرتاو راجخا رتاسو

 كب یرلسنجو قوج یرلنویق .ردلو هدیرا هم و

 1 .ردقوج هدیرلقیلابو یرلبر “ېک یغادلوا لوبقم

 ر . ردکلشیا یتراجتو یرلبا یلبخ یمیانص
 یتکمهییط لمکم «بولوا قوچ یسهبلع تاسسژ»
 ۳ «بولوا مقنم هیاضف ؛ تایا ۰ ردراو یخد
 . ردیواح یبهرتاد ۳۳۹ و هبحات

 8 رومشم دلا كعدق نانو ( ۵

 الت «براوا 5 | نوره
 اووصو ٩ شماشاب هدهردنکسا هدنرلخ رات ۰

 اجا رنک ام و ربالود قوچ رب رتود هلا
 ه رقف ضع) قجمآ ندرشکراآ یغیدزاب .ردشغ |

 . ردشلم هنلوب

 جارم هن رهدام « 0 8

 -- هللادصع وا

 E N ۱ مجم !نوره

 دشعا تافو هدنشاب منکه دنخشرات ۲۸۸ «بولوا

 اج یراهشا تابفتنم و ینلاوحا كنندلوم ءارمش

 س داقو قیلأترب ربتعم كي هلسناونع « ع رابلا 2



 و : قید

 رھ

 هغود نديسو روصنموا یدج . ردراو یرت

 ؛ شفل ول یسیشاب میشم كر وصنم رفعج ودا هفیلخ «بولو"
 . یدبا شلاق هدنس هام یقل مع هلتبسانمول و

 اونا » ۰6 یورهدسعوا »
 ۰ ره ۳ ۰ 1 یدوسه

 هنراهدام«یورماایلع»و «یدابع

 [. بروی تەجارح
 ,Hêristal ) لاتسره دوخاب ط
 ( هل ) 1۳ ,e لاتسی تھ

 لاعثمرتمولیک ٠ كن هژیلو هدنسهیحانو اضقو تلایا

 هبصفر هدنرزوا یرهن هزوم قرهلوا هدنسیقرش
 روک «یسهملقرب یکسا «یسیلاها ۱۱ ۱۲۲ «بولوا

 .ردراو یراهشرباف هسا هلب  هاخریمدو یف

 عساو دهها كلن وکچ وا اپ شا رازه 1 ۱

 ندف رطرب زکاایو طاع هللا وص ندفرطره هدهووا ۳

 كاشبا «بولواهبصقرب لزوکو مکعتسنالوایدیک |
71 
 ینفیدلوایبیلاها ندتور" لها هبرزازو ی.ایشراچ | 9
 .رودیا ناب یوج توقا

 5 تموکح هدکرز رل ۰ 2

 و یسیجح یا ها ۱ تا
 درهاطوا نالوا یوم تیهروک ذم تكود

 «بولوا فلخ هنا ردن هدنخ رات ۵۰ .ردیلغوا

 هلناکباتا سرافو «ثلام عیسون كدهنبرق ناهنصا _
 یرذلس *هلک> «هلکک اف «درهدا برح ار 8
 روبج هلص بلط «گرهدیا جوز یزق ةن سی دنک#

 « تولوا وادی تریسوکعو لدام .یدشلوا

 ند ( بسارازه ) زيسا . یدیشعا رامعا ی نتکام

 .ردظ ولم یلوا برع

 «(=هراپ رازه) اشاپ دما »] ) :
 ۳ هل روس تعجاع هئس ه دام أ هرایرازه

 ندهنراو و هدنتهج 2 دا معرازه

 تذع-ور قر هلوا هد هغ ور

 زرا مول قو دنس توت ا
 یمظعا مق «بولوا هبصقر یزک قاس

 ضعب هدنراراوج « یبیلاها۱۱ ۰۳۰ «هرزوا قتلوا

 كاشیا و یسیضارا رادلوصحم هدنفارطا «یراهبارخ
 ؛بولوا طلغ لد (داضزار) یعسا..ردراو یتراپ
 یغاصس دارغرازه .ردکعد « هارو » هج رافلب

 ندنفرطقرش لامث «یوسور ندنتیج یبف لامش

۳ 
8 

۳ 

۳۹ 

 | ندمزراوخ و هدمزراوخ

 | لاعشفاتسر اغلب ۳

 ھ س ھ

 یبرف بولج «ینیهث ندنبناج یلواج قرگ «هرتسلس
 « بولوا دودحم هلب رلقا خس یو رط هدندشاب

 .ردنوکسم هللا یلاها ۱۲۱ ۲
 هلکو نالوا كع د ب رغ ( ( ۵۲

RSFلفرا 7۳ ا ا ۱  
 یعسا كموهوم لڪ نالوایردارب تك الطآ و

 ندنفرط یردارب نداق رفآ مدآ و بوک «بولوا
 الاسا هلتبسانم ويو ؛ شاک هابلاتنا «قرهنلوا درط

 یخد هتسهراس هرهز .یدشغل وا هی (هبریسه)

 .یدریلپ رو مسا وب "انب هنیروهظ هدیرفم
 . نو رمطاسا 0( 5

 هدب رغم 2 ۱ و دیسک

 كلام هبهجاب رومشمرب یواح ین رلجافآ لاقترو

 كییالطآ كرلنوب «بولوا مسا نلیرپ و هیر, چ وا
 . ریدبا دقتمش هنبراقدلوا یرازف
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 تاناویح هیلع ءانب و یرارباچ هلب رامرم « بویلوا
 .ردقوج ید ینداعمو یرلنامروا .ردقوچ یمهیلها
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 دلاخو یسهداز ردارب كالهح وا هک( یو زخم ایثرقلا

 حف «بولوا یدهداز هریشمه كنبرلترضح دیلو ل
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 .ردشعا تافو هدنخرات ۱۲۵ «هرکص ندکدروس

 رار یییخر ندرلهور هدنتهح یوطانآ هدشنامز
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 شیاساو ٤ شعشا یغوا نامزر هلا i ناياس
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 یروک دمرهشو ؛ ماعا یریبکعماج یفی وا شمالشاب

 هنسدق رت كر اجو میانصو یفراعم هلا نی زتو عیسو

 .یدبا بقلم هلیبقل (یضارلا) .ردش| تمدخ قوچ
 نب مکح نب ماشه هاب دیم ) یییتکیآ

 « بولوا یسیعنوا كنهروک ذم كولم ( نجرلادبع
 «قرهلوا فلخ هنر دن ندبا تافو هدنګ رات

 تب حرص یسهدلاو « ا یغیدلوا هدنشاب ۷۱۱

 د۶) یریزوو ؛شعیا سولج هنتخت هبطرق هلینیاصو
 هل رادتفا و تارد ك (روصالامام ینان هللادبع ن

 شمروس مکح هلتیقفومو تکوشو ناشلاک هنس ۲
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 ۱ ش ھ

 كران ایتسرخ هناپسا و یلافو تب هحبص یسهدلاو
 تمواقم هلاوحاو ماشه «هنیرزوا یسلوت توق یخد

 هد ؛ هلغ هالشاب هلزازت هب ومآ تلود ؛ ب ویم هديا

 تموکح « هلاط اقا سی دن ؟ر ایل ادیف ن دم ند هبلغتم

 نایلس تموکح یخد لدنو و ؛شعا طبض یلدنا

 «هلمایق یلاها هدمب .یدیشمک هنیصغ دب كنب رب رب
 هنس «هدهسرلشم رمتک هرادتفا مقوم اه یسیدنک

 هد( ۰ « بویمهلوا ردتقم هب هراداو طب رو طب

 ه راح نالوا عفاو ۰ هلیحورخ كنب ررب نایلص
 .ردشلوا دیدیانو فلت هدنسهرآ

 ( رایج ادب نب دجم نب ماشه ) یسیینچوا
 كدوح لب یلع نب یے ندهباغتم هدنخ را ۷

 هشوک یفیدنلو « هنرزوا یفلوا لتف هدهراح

 «قرهلوا هنفالخ ۳ « هلءلح هب هبط رق ندتل نع

 تاضرمت كرلاشدو ؛شملواداءقا هتموكح *لادنص
 ۱ ندکدتبا نیما یدودح «بور و ماتخ هننازواجح و

 شلواقفوم یخد هنایقرتو تاحالصا شعب ۰« هرکص

 ؛قرملآیلایودالواهلی- ما كلاوحا شمب.ءدهسیا
 ؛شملکچ هتغارف ٌةشوک هدنخرات ۲۲ ۰هلکر ته وکح

 تود سلدیا هلکز و . ردشعا تافو هد ۲۸و

 كولم فثاوع تموکح «بولو ماتخ یسهوما

 + هنیلا
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 a ا ہو عن ماشه
 ك(هنع هللا يضر ) ريب ز بانج ندهرشب-*هرشع (یدس
 ةنبدم هددخ رات ٩۱ ؛بولوا ندنسبات ء الو ی دفح

 هللادبعو رب زلان هللاد,ع یمو ؛ شلک هاند هدهرونم

 ندنیمبات و هيا راس هلبا ( منع هللایضر ) رم نب

 هفیلخ .ردشما هض رش ث.داحا تاور و عاقا
 مظمو تمرح « بواک هدادش هدننامز لروصنم

 تافو هداروا هدنخ را ۱۰ و ؛.شمروک

 . ردشعا

 هواعمم ن - هللا درع وا ۸ 7
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 هدوحګ . ردندنسهباط كنیتاسکر ومشم . ردیل هفوک
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 هد ۲۰۹ ۰ ردراو یراآ و تلا جرا

 . ردشعا تافو
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 ندنمزب ؛بولرا تسود زب نع |
EAEتااراد هنسیدنک هبلاراشم مکن اهحو ؛  

 تافو هدنادمه . یدیشما عدرا یرب ندرت

 ,شم رب داق هلال آ رب هوس ی-هزانج « هدنکیدشا

 .یدیا

 فاتک الاوذ رو اش هدقارع داوس

Nشفلوا ذاا افنم و اش  . 

 توقاب نیدلوا قاب یرلهبارخ «بولوا هبصق یکسارب
 .رودا ناس یوه

 هلمات یراکح ولا هدناتسد رک

 7 ناو |ه که
 درکرب کراس هدراروا یس ی وط اهدو كارا ندیا

 . ( یراکه ) هلتبسن اکو . ردیسیاصا مسا كنتريشم
 كلا هکهردشغلوم ريهاشمرتاسو الع ضعب بقام هلبقل

 . هبتع هللا (رفاسلانب یدع) هچرتلافلاس یرتفورعم
 / مالسالا جش )ریمشدهاز نالوا ندناسن كايف یبا نب
 هدیدنع ی وا بدلا حالصو (دخا ن یلع نسل اوبا

 .نسحماماو نالوا شغل و مظءرابتعاو ذوفن بحاص

 (pêr هیقف نانلوب ندناسن (امهضر) ىلع

 .رد (دمت نب
 هرومشم 4 رامآ ور ۲

 ES; E ۱ 0 ۱ روتکه
 ایر یرادمکح آور «بولوا نامرهقر شمرتسوک

 دنفرط سوالیخآ تباہ .یدیا یلغوا تب بوکم الا
 .-یدشلوا بولغهرلبل ا ورت «قرهنلوا لتق

 هم دلا كانا لا ( 1

 ۳ ۰ بولوا | ۱ لکه

 ردشعا تافو هد۱۸۳۰و « شمش وط هددراغت وتسا

 بودی لیصح هدنرلن ونفلاراد ان هدعبو هکنیبوت

 الوا شفلوم یهحاوخ هدنوتنلاراد ی هنکیاوب ادا

 الوا شغلو یئادقرآ هدنسیجرب هدعب و ك (تعف)

 خوم «هدهسیا شا مازتلا یتسهفساد ك (غنیش)



 ۱! له

 لوط «بودیا ذاخا یتسلف بهذمرب صوصخم هنیدنک
 هفسلف هدنیلرو غرب دیاه ۰ غربم رو ‹ | تدم

 قلعتم ههغسلفو تمکح .ردشفل رب لوغشم هلیسیردت ۱

 .ردراو ینافیلآتقوچرب _
 ذح بی لب هدنالسدا ( 2

 بول غاط راتیرب و ۱ الکه
 چوا «هرزوا قلوا هدنعافترا هرتم ۷ یکو 1

 یر ندنسپ دالعم جرات ۱۰۰٤ .ردراو یسهورذ ق

 ی. همالناپ كوص « بولوا ناشفا شنآ هعفد ۲۲ |

 . ردشلوا عقاو هد

LE و رت[ ( Hécube 

 أ  NTا

 | (رودیل و )زالوایچوکلا كرلنوب «بولوا یسفاو
 ١ هک ارت ندنفرط یردب هدنسانئا یسهرام آور

  4كوو < شلردنوک « ( روتسنیلوم) یرادمکح

  ۱۱كرلرنانوب ]ور ید لتف هنانناخ ندنفرط

  ۱ندقدنلوا لتف یدالوا نوت « هدنکبدک هنطبض

  ۱موق ص ‹كر هديا ریسا ندنف رط ( سیلوا ) رک
 ) بوراقیج ىن راز وك نوو ؛ شل اص ه (روتسنیلو
 ؛ شا آ یعاقتنا كتلغوا هلکعا فالتا ہد یناغوا کیا

 ریهاشم نانو .یدشفلوا لیوحت هکیوک یهید ایوکو
 | و ( دسروا ) ندنسارعش

 .ردشعا ذاخما هيلع یبم

 (Hellade, Hellas ساله د وخاب

 0 هنانو ی ریو |هداله

 كچوک رب تب ( هدیتویتف ) لصانع «بولوا مس
 هدنسهطخ هديت و تفر وک ۰ - .یدیایسا كنس هطخ

 نوتیز هدنرق ( هل ومرت ) هلایرج هقرش ندرط
 .رد,دکلریو او رد مولا هربن نایکودهنیزفروک
 تب ال وت تلاخ زیکنج ۱

 4 .EE لغوا ۱ وک اله

 . ردیرادمکح یر تنه نالا كود نروس
 هدنځ رات 15۱ .ردفورعم یخد کد ) ناما )

 « بولوا رومأم هنطبض كن رلتهج نارا هلسامرف ۱

 لاصیتسا قتلود هیلیعامسا *هدحالم «هلزواجت یوصج
 ریش مکح نانلون سوبحم هدننادنز كرلن هو ؛شعا

 شلآ هنتمدخ «قرهراتروق ییسوط ندلا ریصن
 ندکدتا طبض یاحرذآو لارا نوت . یدبا

 هنس هعجاف رب یفهاهج

MEN ۱ لھ 

 ۰۶ نکا هدنتی كم روب هنرزوا هلیطنطسق «هرکص

 دارا نالوا شلوا یصاخ راشتسمو یرزو
 هکعا هدلا ید! دیر ادتبا «هلب را طخا كن دلا ريصن

 1٥٦ ؛ة ك ندهرصاحمرب نوزوا «بورو ر رارق

 هلبلایعو دالوا ی ی.ابع ةغاخ هدنخ رات

 یدیلاها دادنب نالوا غلاب « یک ۰۰ ۰۰ و

 i شم هلوروک یلاثما ۳ « گر هديا ما لتف

 هجوم هدهرص وا .یدشعا باک را یلایدعتو

 هت دو٥ هناتسرانا؛ نوا ر «هلتافو 0

 هدماش كنبر ندنرارادرس « نکآ تگ نع *یهنم

 -وا یسلوا بولع« ندنفرط E رصم كلام

 لالقتسا نالعا«بولوا روح هغمل اق هدناربا «هنبرز

 ؛ شما ذاخا تفهاپ یب هغارص «كرهدیا تعانق کا

 نانافیایس هلال . .ردشغ |تافو هداروا هد ۳+1 و

 یعالساند یدافحا «بوروس تموکح هدنارا هلیمات

 [ .تعحارص هنسهدام « ناتا ا » ] .رد رلشعا لوبق

 . ارعش نیا ی ریه نرت یعتوا
 هلتماماو یینامهرف «بولوا ندنس ۱ کاله

 :ردک:وا تب وش .یدبا لوغشم

 یراکنژ طخ هک ۲ نکیا راو نوکیم بل
 مهدی نکدوروط هداب ېک لک

 و ندنسآرمش روک ذم نرف یخد تارا

 .ردبلت ادمه «بولوا یر هلصاخم

 . ردشم زاب هموظنمرو ؛ شال و هدنتهدخ كاب وفص

 یدا رسا

 یازربم مار

 : ردک:وا تب وش

 یکن ایح زا زکره نم بناج هکن
 ینکت ادخ زا مرش و نم ز ینکایح

 یاصاا نسا رک نسحملا وا ) ۱ لاله

 «بولوا ندابدا ريهاشم ( ىنارجلا
 ناص یدادحاو ابآ ۰ ر دی دیفح كنياص قع.ا وا

 فرش هد-هب یدادنک « هدلاح یرلقدلوا هدشد

 نابعالاو لئام الا بات کد . یدیشل وا ف رشم هلمالسا

 تایاکح هلساونع « ناسحالاو فطاوماا یدتنمو

 هد ۲۵۹ ۰ ردراو یرثا ر یواح ینئاطل و هسغ

 نسم اوبا يلغوا .ردشا تافو هد٤ 4۸ «بوغوط

 « پولوا ندنیفلوم ریهاشم یغد لاله ن دم
 .ردراو یراثآ رکیدو یربیک جرات رب

 ارش لن امی نرق ا
 ھ
 یسجرب :ودیتشک یا نان یال



 س لھ
 هلاک هردشعا تافو هد ٩۵۰ «بولوا یللوماتسا

 هجرت ههر قرهلوا موظنم و ررثنم ییهنمد و
 .ردراو ید ییاود برم .ردشعا

 یرامشا « بولوا یلهسور یبیفنکیا
 .ردینمو كورتم

 «بولوا ندنسا رعش ریهاشم نارا لاله

 ندک ارا دالوا لصا نم

 هدناره و «شنوط هددابا رتسآ «هدلاح یفیدلوا

 .یدیاشهش.روکیخد هلبا یون ریشیلعو ؛ شماشا
 لیبل » و « نتشاعلا تافص » ۰ « شیوردو هاش 3

 یاود ب سو یهموظنم چوا هلب رلناونع « نونجمو

 یغیدلوا رومشم هلکاینس هدننایم رلیهیش .ردراو

 هدنکیدنیا طرض یاره تبزوا ناخ هتل دبع «هدلاح
 لتف هلیس ها كابعیش نسيدنکه دنخشرات ٩۳۲ قعع

 : ردندنر امشا لج توب وش .ردشعا

 تساجک لزتم ار هام ناک نم ز یسرپیم هک یا

 تساک لد ماد اما تسلد رد وا لزتم

 هدوا ؛بولوا یخد یلالهرب رکید لزارش

 :ردکز وا تب وش . یدیا ندک ارتا دالوا لصانع

 ناقشاع زیرنوخم هدیشک افج غيت
 تقر و دومزآ ارم هایم نا زا دمآ

Helder) Aهدنالوه لاعش كکنلف (  
 تراک ۳۰ كرابقلآو هدنتابا ]7

 «یسیلاها ۱۸۷ ۰۰۰بولوا هاکساو هبصقر هدنل اش

 تیمها و ینراج كل-ثیا «یرلهناتشوراب و هناخگابد
 . ردراو یه رکسع

 .ودح لوطان آ ینعد مدر كەر ز> ۱

 هبصق ر نوکسم هژرلینمرا هدند نیل
 .ردروطسم هد « نادلبلا میم » یغیدلوا

N ۰كجوسا  

 تایر تاب اوز
 كن زاف و دنوس و هدنسب یف لامش هرتمولک ۷ ۵

 . اها ۱۰ ۹۸۵ «پولوا هلکساو هبصق ر هدنلخدم

 یقراجت كل ثیاو یسهحلبا «یسهملق یکسا رب «یسیل
 .ردراو

 هج دنالنفو ( 11۵1510 (0۲۵)
 ( Helsipki ینیسله || سروفقنیسله

Vé 

 هو راهدنق ندلوصو ؛رشود هب هو وا «رورلادمب |

 له
 .دنالبلو كند هقود كوي هدنالنیف مات ههیسور

 .4۱۳ لغروبسرتپ ؛بولوا رهش رب یزکس كنتلاا
 | ات لحاس گنیرفروک هدنالنفو هدنبرغ هرتمویک
 ٩ ٩.5 ۲ قرهلوا هدنرزوا كرد رب هدنسیل

 هدیقرث لوط ۲۲۳۲۷ ۳" هلبا لام ضرع
 | «یفونفلاراد«یسیلاما ۰ ٩۸ 4 ۰هدلاح ینیدلوا عقاو
 ۱ « یس هناخ دصر ۰ یس + اف یواح ینادلحم ۱۳۰. ۰۰

 جوسا و آ ونیف « ى هبل تایمج هلیبناکم ددعتم

 | «ینهزغ زولدا یرکی رونلوا ردن هدنرناسل
 | «ینامروارب شغل وا ذاخنا هاکج رفت «یسهجاب تافاب

 یاماکعتسا « یرلقافوس مظتنم « یسهینا لزوک
 ۳ ۱ .ردراو یتراجت كاشیاو

 تكاتسن ةفا (دنمدنهیسب یغوط اهدو) ] .

 برف E نه
 یرلق دعو اق كنم را لسلس ءوکو دنه هل ابا هوکهدنتهج
 1 هلا باب هوک « لامر هدم افترا كل ورتم ۳۵۰۰ هدلع

 و هدشمایداو رب برص هدنسهرآ یراهلساس هوک اک
 لارج یرغوط «یبونج برغ هدنراهرآ رازافو راط
 ینرلباچ نریثو دوخ «هموروک ندغاص ۰ كرهدبا
 ( روادنیمز ) نالوا زود اهد ٠ک ندقدلآ

 | لد ( هوک هایس) ندغاص هنب « بوشود هنسیداو
 ( غیییک ) ۰هلبا ذخا رهن ( نارکب یوم ) تی
 ندزافو رب برصو راط ندنکی هدنتاآ كنس هبصق

 كوي لاو ندبا عج ین-هبراج هایم نوت انبرلتهج
 لبخ ر, « قرهلآ ی ( بآ دنکرا ) نالوا یبا

 ریسه س ندقدق آ یرغوط هب وذج هدهفاسم

 هینرف لامش تباهنو هبرغ هدنجما یم-او یارح
 ( نوماه ) و ؛ ررک هناتسیس دار هود یرغوط

 -ود هفلقات او لوک عساو نلنید ( رازی ) دوخاب
 ۰۰ یافترا ندرح یاذح هدنیصنم . رولیک

 هدنفلن وزوا هرتم واک ۰ E .ردهرتم

 رم ۵۱۸۰۰۰ یسهیعتس ةحاسم كنسهضوحو
 هلرللو دج یعنص یرلوص . ردهدنتتسو هرتهولنک

 رلنمرکد یلیخرب «بودیا ایحاوقس یضارا قوچرب
 ناتسیس هدرلنامز سا یا . روردنود یخد

 تنهطخ وب هلبا عضو هنلاح هی رب ییسار

 كنلرو و زیکذچ رااودج نالوا بجوم ینتبر



 ن لھ

 بیرخت ندنفرط رلبرخ ناک هرکص و یرکس
 .ردشعود هلوچ هعساو یار وا «قرهئلوا

 بحاص هدهنانو ریطاسا (110۱۱00)
 هل (نویلاقود) نانلوا و ناف وط ۱ ناه

 ۷۱.۰۰۰ نداسع دالءم «بولوا لغوا كن ( ارب )

 .یدشمروس مکح هدنسهطخ (هدینویتف) لوا هنس

 چوا هلرلبسا سونو کا و سورود « سولوتا
 هلرعسا سویخآ و نوب ككنسیعچوا «بولوا یلفوا

 نانوب هنیرب ره ندرلنو . یدیا راو یلغوا کیآ
 یدج كرلبناو قوت هنسیدن؟و كنبرب ندنماوقآ

 هلبرامسا كرلن ون هروک ذم ماوقا « یرهلیفاب هلیرظن
 [. تمجاص هنسهدام « نانو »] .ردشفل وا

 هلن و نسح هدعدق نانو (1181۵26) )

E 1 0زاق اوک « بولوا  
 ا هلن رتشم نالوا شاک هاو

 . یدبا شفلوا وز « ( سالنم ) و «شح

 یرادمکح «عراپسا هرکص ندنردب یاف سالن
 هللاجونسحییغوا تكمارب یرادمکع ]و رت «,

 اا کیدنیک هترایساذوجما شب :ا رب (سراب) رومشم

 یتسیدنک «هلغلوا لصاح «ةشاعم هدنرلتی هلا هن

 سومان رانا نوتب لاحوو 2
 هشرزوا آ ورت قاغفتالا ىسەلج هلذغق وط هن

 تاسوريموا ماع ردا یو
 رومش٭ یغیدلوا شا ا هلبس هم وظنم ( هدایبا

۱ 

1 

 بو هناه « هنرزوا یلوا لوتةم ءدنس هرات

 رل رانو كن آورتو ؛شمراو ۰( بوفسد ) یردارپ
 «هلبا ماست هنرلاعثد هناناخ ینو هدنطبض ندنفرط

 تدوع ههترایسا «دكرهدبا یتلکوک ككنسهجوف کس

 ا ۵ هسودر هو ؛شع

 یروطاریع امور هینیطنط- ( ۱16۱۵26) ۷
 كنیط:طسق كوس نالوایسیناب لر مشوو ۱

 ندنفرط رولق سناتسنوف یحوز « بولوا یسهدلاو
1 , 
 هدننامز یفلروطاربء | كناغوا «نکیآ شغلوا زلط

2 TT VW و TO FETT 

Vo 

 "1 ورت كسراب و عوفو یسهرام (ورت )

 ی له
 لثان هرادتفا و ذوفن كوي و هنناونع هت روطاریعا

 یسدقو «لوبق یفلنیتسرخ ربارب هلیفوا « بولوا
 کهدلم نالوا معز ( مع ) یسع نفدم «هلنرایز

 نکردیا رفح یخ رم لو و ؛ انب ییاسیلک كویب
 خیرات ۳۲۸ ۰ یدبا شا فشک ینجافآ بیلص
 ندهنعا هجران ایتسرخ « بودیا تافو هدنسیدالبم

 ارجا یسیطرو هدن۱۸ كسوتسغا «هلغاوا دودمم

 .روذل وا
 فر ا

 هدسراپ هد۱۷۱ ۵ « بولوا 3

 نع یردب .ردشما تافو هد۱۷۷۱و ؛شمغوط

 هدهسنارف «بولوا ندنسهطخ تانیتالاپ فن هسنال آ لصا

 كني ول یجندرد نوا و « شلوب ترهش هدنبابط
 هجرت بحاص .یدبا شلوا لان هنب رناسحا قوج

 تورث للیخرب «بولوا لوغشم هللا هلامروما ادا
 هد۱۷۵۸ ۰ هلاستنا هبهغسلف « هرکص ندقدنازق

 هدنون هکیدشعا رشن باتکرب هلبناونع « رکو »

 شعب فلاخم هدناقع هدنقحیهرکغم وق كناسنا
 ندهسنارف یسیدنکو «قارحا ییاتکء هلغفل وب هدنادافا
 تحایس هدهرتلکناو هبنالآ تدمر «قرهلوا درط

 ی-هجوز «بودا تدوع ««سنارف هدمبو ؛شعا

 اصکحو الع مت یئولاس نانلوا هرادا ندنفرط
 یرانآ یلیخر شمال وا رعن هدننافو .یدیشلوا

 .ردشنلوا رشن هرزوا دلج۱ ٤ «بونلو

 هلال كەر وسا ی ا
 ردیعسا

Héloizeو لامجو  

 NE a هز واه

 ترهش هليس هقش اعم نالوا هل (رالبآ) نانلو

 كم ندک دتا جوزت اتخ هلسی دنک ۰ ردشاو

 «هنرزوا هنایشحو منم یی دتبا +( (رالپآ) كنبردب

RAEهلکمش هرب اخم هلقشام ین رمع ةَ  

 «رالبآ »] . .ردشغا تافو هد١۱ ٤٣و یر

 [. هرو تعجاص هنسهدام

Hellespont ( ) دیفس رح 

 ء ر دیسون ان وب دق ےس كنم زافو تن : وسیله

 ۳ هلروس تعجاسع هنسهدام « هلئلادراد »]

 هلا هدکوف هدناو (11۵۱:000) | ۰ =
 مریلا هدنسهرآ یراهطخ هوش ۱ ومیله



 امه

 ( هزوم ) اید «بولوا غاطرب نانید ( هروغاز )
 نانلوا مز یر بم هسیفن عیانصو م ولع هلیمات

 ارەش ریهاشهو كرلن و <« وا دم صوص# هرلبرب

 .یدبا نیم هلرلاکه كنارورنهو
  )Héliopolisهنندم» یمن -

 اورم
 و و 2 لافث هزادواک ۷۷۰ كاما

 نیرو ندنفرط رال هنودک مو رلینانوب هیظرمشرب
 یدیا (نوا) یم” | هجرلیطبق لصا «بولوا مسا ۰

 روصت هدننروص زوکوار نالوا

 هلییسجدبعم صوصخم هنندابع ك (سیونم) نانلوا
 فورعم هلیعسا (سعثنیع) هجرلب رع .یدیا روپشم
 هدنناپ یسه رق ( هیرطم) یرلهارخ مویلا «بولوا
 .رددومشم

 هانک ندسعت یغد یهو دوبعم لهب -

 هان ندسعش

 | یماوب هدهنریهش رهش كلمب رلینانوب یکسا «هلفلوا
 .یدراررو

 - اريا امور ( 11۵۱ :0ودد۱6 ) ۰

 ( هر واوا یر رب | لاباغ ویله
 ك ( سولسرام سوراو ) روئاتسو ینهداز م هلا

 یعورشعان دلو ك (سیعوس هلو ) نانلوب یسهجوز
 هدنرهش صح تن« روس نکیآ قجوچ اهد .یدبا
 يبهار شاب كدبعم كوسرب صوصخ هنندابع ك (لمب)
 كنبردب عقاو هدنسیدالیم خمرات ۲۱۷و ؛ شلوا

 رولارپیا ندنفرط یبهبرکسع ةقرف سج هدنتفو
 باکترا ینعاوما كلاطمو تهافسو a بافق |

 هکمردنبا لوبق هرلیلامور یتدابع كلبب ؛بودیا
 ندهروسیناکیهرب مسح لدشاط تو و ؛ شمشنقل ق

 کے ندرلنیداق . یدیا شمریدتبا لقن »امور
 هسیر یتسهدلاو « بودیا کشت نایما سلجم رب

 هدهناونم تاکرح یکو هنسشب .یدشعا بصن

 هدنخرات ۲ 1 7 ندکدروس ۾ کک قرهنلو

 هردشا تاتو "الوتقم
 كناینایک ندناربا كولم ( یاه دوخاب ) اه

 نم « بولوا نیداقرب نالوا یسیجندب
 لعاح ندنو .یدیا یهجوزو یزق رای دنفسا نم
 یراق كلو یجات تقو کج هدیا تافو نمم «هلغلوا

 دهد لو ینحوج یقجهفوط «دكرهدبا مضو هنرزوآ

 هجووب و ؛شعا اما نفیدقارب هیصو ینسیدنکو

A43] ۱ ۴ ھه 

 هرکص یآ جاقرب « بودیا سولج هنتخت ناربا ام
 E هنیدنص رب «هلهاج صرح «ینجوچ لافوط
 ج هنیلا كنم رکدرب قیدنصو ؛ شعآ هر

 همست Es « شلدوم ندنفرط كوا قحوج

 هلتبسأنمرب اه «هرکص ندکدک ی شاب زونوا .یدشغا وا

 ا ۰ بولآ رب ینیدلوب تاجرب هاتسیدنک
 یدن کی جات « گر هدیا بلج ییسیدنک« هذلوا ناهشپ

 تموکح كرت «قربوق هنشاب كنوا «هلبا عفر ندنشاب
 هاکعو» نالوا روطسم هدنخراو نارا .یدشغا

 .ردکوکشم قع ۀجرد «نوهکیدزکب هلاصم
 وا یزبق كب-اتشکه دنخرات دق نارا

 یسهربشمه هک« ردروکذ م ید اهرب گرد «هرزوا

 هابساجرا یرادمکح نارون ربارب هلبا ( نرفآه )
 دنف رط راب دنفسا یراردارب « بوشود رسا هللا

 .یدشفل وا سیلخت

 یساویسل اپاهولادبع ن دم ن دلا لاک ) ۱ اه
 « بولوا ندناداس و الع رهاشم ۳

 ردش تافو هد۸۱ و ؛شمزاب حرشرب هب «هاده»

 اشم ماه هجا 3

 ۰ 1 ۱ یرررب ماه

 لا بطق و ندننادرکاش تانیسوط نيدلايصن
 دعس جش .ردندنراشادقرآ سرد كنب زاربش

 ثاقالم هدنرلنب « بولوا رصاعم یخد هلا یزاریش

 احسا ۰ ردیورم یغد یعوقو تافطالم شمبو
 انمو تی لا ار «بولوا ندناماسو تور

 وچر .ردشا تافو هدزیرب" هد۷۱۳ .یدیا راو

 ردکن وا علطموش . ردراو یراعشا رئاسو یناعابر

 تساعتیا ناوضر هک تسا تشه زورعا هناخ

 تساجتبا ناناج هک تسا ناخ ندرورپ تقو

 ارعش ین اف یرعه نرف یجنزوقط ۱ اه
 همانرنه» .ردیلقسزا «بولواندنس ی

 ردکن وا علطهوش .ردراو یسهموظنمرب هل اونم

 رک هلالو دقورس یحالا
 رتخا هدنخر فو ملاط كرايم

 خ هلاط-او و هدنسیحاو طساو ۱ امار

 پولوا هبصقرب هدنسهرآ ناتسز

 توقاي یغیدلوا لود ج رب زرفم ندهلجد

 .رویدیا نایب



 ۱ ۳ ھه ر درب ا

n:هلحدو ۳ هینامعت هلبا دادعب ۱  
 - معکم « یغیدلوا هبصقر دادند هاه #۷

 ۰ ردروطسم هد « نادلبلا

 ه دناس دنخ (د ن رلا ری صن ازریم) ۱ ح

 كټ هناکروک ءال نیرو تر نویاه
(0 

 ندندافحا كماشن اریما ندلالالحو نالوا یی

 هال اک ہد نخ را ۳ . ردیلغ وا كرا ازریم نانلو

 هدنرهش (هرکا ) كناتسدنه هد ۷ «بولکه اند

 «لباک یا ماک ازریم یر دارو ؛شلوا فلخ هنیرد
 .یدیشتا بصل رک اح هنبرلتهج باجرو هئزغ« راهدنق ۱

 هليا ناخریش ندبا ر وهظ هدناتسا اغففا هد ۹ ۷٤و ۹ | ٩

 «هلکرت یناتسدنه «هلغلوا بولغم هدر هراحم یکیدتبا_

 هدنبایغ كلوب .یدشلوا روج هكا الا هئارا

 شب رار هلا ناخ مش هدیاهد هدنفرظ هنس ۵

 بساط هاش نواه .یدشمروس مکح رادمکح ۱

 نداروا « بوروک لوبق نسح ندنفرط یوفص |

 روک ذم «هلتدوع هناتسدنه هد ۷۲ هلرکسم ینیدل آ |

 بولغم ًالک یهاشردنکس نالوا یربخا گراناتفا

 یغوا « بودیا تافو هد ۳ « هرکص ندکدنا _
 نواه .ردشلوا یناخ هاشربکا ندلالالح رومشم _
 .ردن صو و كوس ك یسەیر هدلهد كهاش 4

 هنار | تیب یکبار وش ازا یخد ی.هبرهش تعیبط

 7 ا وس ES هبساممط داش هدنساحل | 1

 : ر دن دنس هدیصق

 دوب هدرکنمر, تشب یرع تسریش منمشد
 تسا هدرکنمرب یور توادع هارزا مدنيا
 دنک نمابات هاش زا یاّعلا نونکا مراد

 تساهدرک نژرا تشدرد لیع نالساب هچآ

 هدزیربت «هدلاحینیدلوا یلنبارفسا ۱ نویاه
 هنئافتلا تبوقمی ناطلسو ؛ شمااب هدناشاک ه دعب و

 قلهرآ رب ۰ ردشغا تافو هد ٩۰۲ «بولوا رهظمآ

 « هلغل وا شمش ود هب هناخراع «بولوا نون هلقشءدرد 0

 : ردشلیوس بسانم هنلاحوا قی وش

 «بولوا قدنسارعش رهاشمن ربا

 نم ناتسلد یدارقس زا درک و چ مریجتزب
 نم ناغفزا خاروس خازوس دش ریجتزلد

 نروس تموکحهدنکد | . ۰۰
 نواكنس هلالس نابنمم ۱ ینهاشنویامه

 یردب هدنخترات ۸٩۲ ۰ بولوا یرادمکح یجنر

 د ۳ ۰۰:۷

 لاظ هلافو ؛شلوا فاخ هب ىلا نی دل ءالع ناطاس

 تعموکح هنس قج چوا «هلذلوا مدآ رب رادرک دیو
 یغوا نانلو یص هد ۰۵ EE قدکدر وس

 . ردشاوا ىنلخ هاش ماظن ناطلس

aAهد لامح تارا  

 ا U ۱ نادمه

 قرش هرتمولک ۱۲۵ كهاشنامرک قرهلوا هدنتهج

 نالوایافتراهرت« ۱۸۷۷ كهوکدنول و هدنسل امش

 ۴۲۰ ۰۰۰ «بولوارهشر یعدقوروهشم هدنکالاعش

 «ماج «عماج "«رازاب «یروسو هلق بارخ «یسیلاها
 «یرانآ یببخر شعوط زو هارخ یک یارسناوراک

 ریهاشم قوجر «یعقاوم نی دذلدو حرفم هدنفارطا

 هلناجوسذم قوماپ و كوب و یرلهاکترایز هل رابرت

 . ردراو یرهناخغابدو یرلهاکتسد یلاخ

 نویفارفج یفیدنا و یلکیه نالسرآ میسجرب ند ص رص
 هلب رظن ملط اکوب «پولوا روطسم هدنرات آ مالدا

 ےب هدراچ كلبا هلهو نزاب یساوم ۰ یدرارقاب
 « بولوا ترس ك نبشق « هدلاح یغیدلوا فیطا

 هلرهوحه قوج ر ینااحو ناراو برع یارعش
 «بولوارهشرب یساكی نادمه ۰ ردرلشا فیرعت
 نویفارغج . ردشفلو ندنرلتفااب تارا اعدق
 لما ( E3106 هنانابکا ) هدنراآ نانو

 ۰ ردروک ذم
 طقسم كاب داو ا!ریهاشم قوحر «بولوا هداوصق

 . ردشفل و یخ اب كنجاقر قد هبمالسا ]و دو مار

 هدننامز ریوفص «ب رلادعب ندنفرط كاروي
 هرکص و ؛ شفلوا هداما اف یترومم یکسا
 .اقفاو تابراحم یهدن-هرآ نارا هلا هنافع تلود

 شمل وا بارخ ندیک هدنرهرص ینازواجم كرلين

 «بولپ زای ( ناذمه ) هلباهیعم لاذ هدب رع . یدیا
 . روالوا یر رفت ندنس هلق نادمه

 لوس قدب نم لئابق .هدنتهج ا اره

 هباع هد لبق و «بولوا هلق ر ] ۳
 .رد دمثال هاشم قوحر ندارمشو العو نمباتو

 ا »و « ییادمه نام عیدی » 1

 ۶ نایت تب و 1 ۱ یادم

 [. پرو تعجارص هنیرلهدام
 و AS 2 زر ںاھ ولادنع لع وبا :

 یغردلوا ندنارعا لصا نع «بولوا ندننادر کاش

 .هدنس ومق

۰ - 4 

 هجرد ییروم ید هدمالسا رود



 دالر 6

 سوصلالعو « له لیسح «هلدورو هدادغب « هدلاح

 . یدیشعا درفت هدنآ رق باماو نا

 كل ابح *هلسلسناقلاب ( ۱۱60۵۵5 )
 ا ۷ سوم

 تاذ جاقرب یلآ هجور هم

 هک ( یاسالاهثراحیدنه ) : ردیمسا

 ؛ردشفل وب رضاح هدناوضر تعيب ریارب هطردار یدب

 ۰ رد دو

 | دنه

 تمدخ تقوره رار هلا ثراح نب ءامسا ندرلن و و

 یا نب دنه ) س . یدردیا ماود هیون بانج

 یربکآاةجمدخ ترضح نينمؤملاما هک ( یهعتلالاه

 یلغوا دلوتم ندنجوز ىج رب ك( ام هتلایضر )
 كل زمدنفا ( ملسو هیلع هتلا یلص ) هللا لوسر ترضحو

 بانج تعم هدن-هعقو لج «بولوا یرالغوا کوا

 دنه یمسا هدكنب ردب . ردشلوا دیهش هدیوضت رح

 یلغوارب هدعساو هنب یک یغیدلوا یوم یغیدلوا

 بعصم «بولوا یوم یتبصم هک« یدیا راو یغد
 هدهرصب هدتاورر و داوا دوش هدنتیعم كريب زن

 : ردشمالاق ی دم ؛ بو دیا تافو ندنوعاط

 یعسا تاوناخ جافر ید ن دن اس امت

 و یراهفورعم 2 بولوا

 «بولواندناعاش هک( ةبيلطلا ةيش رقل اهل انا تذبدنه )

 ندشبرف تایعاش هدلاوحا راسو هدنسهعقو دحا

 هنرااسو ( هبتع تنی دنه ) و ( همسر تب دنه )

 یباتنب دنه ) س . ردراو یراعشا یلیخرپ اباوج

 بانج "هرهطم جاوزا هک ( هیموزخلا ةيشرقلا ةيما
 - هبنک هل ما ؛بولوا ندنینمّوم تاهماو ندب ون

 کد هداروا « ندنخدلرا هفورعم اهد هلیس

 . ردشفل وا

 د ره

 نایفسوبا هک ( هییشبملا ةيشرقلا فانم دبع نسمس
 ؛بولوا یسهدلاو كيهراعمو یهجوز كب رح ی

 - راو هب یوزخل» ةريفلان هک اف لوا ندنایفسوا

 هدایز نیکو شعب یثراق همالسا حفلا لبق . یدیشم

 ر یدیرق رافک دنا نع دحا « بولوا

 هکم عف ؛ ؛ یدردیا ميج و 2 هلا رامشا

 1 تاناک رغش « هرکص نوکر ندنجوزژ

 ؛شلک همالسا «بودبا ت هزمدنفا )لسو هيلع

 عا تکرح نسح و تاب هدمالسا دعب ايفو

 .یدیانیداقرب یسهبحاص ریبدنو یأرو لقع .یدیا

V۸ 

 منا و هد هب هریبکڪ و هریشک ر ازج نانلوا تشک

 ۱ دبع ن همسر نب هبتع تنب دنه ) --

 د نه

 ۴ لها*بونلوت رضاح ریارب هلیجوز هدنسازف كومرب
 تفالخ . یدردیا ¢ یشراق هرامور یعالسا

 یردب كقدص رکیابا ترض» هدننامز قورافبانج
 . ردشعا تافو هدنوکرب هما هناعف وبا

 1006 و 18 ) ناتسودنه دوخاب
 . ونج كنسهمطق ابسآ ( ۰

 .ردر ر كوي ردیالیکشتهربزج هبشرب مسج هدشب

 هدنمسق یر لامش كي هر زج هبشو اا ماو

 نادنسهضوح كلوبو كلاب رب ( دنس ) ندیا نایرج
 ۹ « بولوا یمسا كل هروك ذم تھح نالوا ترا بف

 هللا لیدبت ه(س) ین (ه) هرزوا یرلتدام رلیناربا

 تساو کام «هدلاح یراکدید ( دنس ) هرپ

  صیصخت ینیلصا لکش یراکدتیشیا ندراودنه
 قرش كنهرب زج هبش هلنامز روم ۰ یدرلشعا

 . كمساو «هنلوا یرلمولعم هدیره بونج و
 ید راب عو ؛شعا میسوت ردق هرلاروا یناولدم
 , "هریخآ تایفشک . ردرلشل آ ندرلینارا یمسا و

 . كنبچو هدنفرط قرش كنءهریزج هبشو هدهیفارفج
 | یغدینیدنل و هرب زج هبش كوي رب رکید هدنبونج
 نما ( دنه ) ندنفرط رلیلاپوروآ «هجناوا مولعم
 . «لوجماقیرفت «قرهنلوا میسوردق هرلاروایولدم

 ۰ ردشماند ( قرش دنه ) ابو ( ینیج دنه ) کوب
 هدنسیقرش بونج تاهریزج هبش یمنکیا و تح

 مچ ( دنه ) هدنرلن سل ابوروآ «قر هنلوا میم

 اللوق هدننروص (1.5 10065) قرهلوا هدنس هننص

 اہک شلد یاک میم ردقو . ردشمالشاب هفلت

 2 هدنه ندنتهج برف «بمولوق فوتسبرت
 هیاغسآ « قرهقیچ هلوب هیدصتم قاوب ین رط
 «ندنةیدناو هدننظ شاوا لصاو هدنه «هدنلوصو

 قازواقوج نددنه كتیو و" شمر, و یاو »همطق و

 «یخد هرکص ندقدلشالک | ینیدلوا هعطقرب هجرآ و

 قیرفت «بودبا ماود هکآرو یان (دنه) هاقمآ
 ناتسودنه .ردشملند (یلضدنه) ه هعطق و« «نوجا

 لصاح هلتتسل هرا ( ودنه ) نالوا ییلاها دكدنه

 ن مسا رب شلوا
 .ردریبعلر, شحاف یک « ناتسشح »

 بولوا فلام --

 « ناتسدنه » « هدهسیا

 ۰ یبهحاسمودو دح



 د نه 8

 ككو كا كسرا ءرک نوو كنابسآ ىا

 یغیدلوا شع ایط هنلابج *لسلس هبال ایه نالوا یراغاط
 ندناحاس ییا ندا لیکشت یرلدلض «

 ۸۳ ۵۲ هردنوزوا هرتمولیک ۰ انار یک 1
 هلا 1۳۱۸ و لام ضرع ۳ هلا ۲9

 لاعش ۰ رولوا دتع هدنهرآ قرش لوط ۳

 «هلرس هعساو تکاع تبیت مبات هنیچ ندنفرط قرش
 هلاکنب ندنتهج یبونج قرش «هلبا نچ دنه ًافرق
 طبع رح هدنورب یءدیونج یابتنم ۰ هلیزفروک

 برط «هلنامم رحم ندنفرط ییونج برف «هلبا یدن
 هرددودح هناتسن اهفاو ناتسح ولب یخد ندنبناح اعش

 هدیلاعت ضرع ۲ه"و ۲۵۰۲۰ یو هیونج ندلامش

 «بولوا هرتمولیک۲۸۱۲ی | هدنرر شینک كلا مقا 7

 ی هس حاسم رب ارب هلیس هقطرازج راسو بیدنرس
 ۱۸۸۱ ؛یسیلاها و هرتمولیکم برس ۳ ۸۳۷ ۸۷۹ |
 ۲۰۷ 0۵6۱۰۰ ۰ هروک هنقاسلاتسا یک

 یلثم ۱۲ تینا گوی هجسو یمی . ردیشک
 !ردنوکسم هلیسدسرپ كرب عون نوتب « بولوا

 ییضاراادنه - .یراپاو لابج«یسیعیبطلکش
 ندرلغاط كرکوب كا «بولوا فلتخع هروک هنتعس ۱

 وروق كا ندرلداو تنم لا و هرلهووآ ىلا كا

 لاعث.ردراو ییضارا عونرهردق هیهجتراو هرللوچ_
 «بوایط هننرلغاط كركو كلا كضرا *هرکنداتهج |

 هبش انه هلبراف رط جما تنایسآ یلابج *لسلس (هالایه)
 . ردهدنلاح ماکعسارب یعیبط و دسر هدنسهرآ یسهرب زج

 مولا كدنه ىلع ككوب كلا تیهیظع ءلساسوي
 (راکنسیروغ) عقاو هدنتکلم (لاب) نالوا لقتسم ح

 تکلم .ردراو یاشرا هرم ۶ هک. ردیفاط

 نهافترا كارت« ۸۰۰۰ فیل لو هدهروکذ ها
 كب هروک ذم *هلسلس .ردراو یغاط " اهد زواجم

 یعاقترا هرتم ۸۰۱ هو نانلو هدهجرد یھ 1

 « بونلو هدریمثکی خد یغاط ( كنسپد ) نالوآ ||
 ۸۰۰۰ یغد یرلغاط رمراید و مورفهرف هدار

 ندنتهج قرش هالایه .راردعفترم هدایز ندهرتم ||
 هدنروص كجهرو دیک هنیظع رېن ( هرتوبامارب )|

 .الوا هنب رلغاط ینبچ دنهو نيج IT ندکداکا

 یلعسو یایس-آ یغد ندنفرط برف ۰ یکینید#
 ناثسناففا ینعب یلاعش برف دادنه . روشواق هنل

 یعکیا یکم وکن ایلس یخد یدودح ناتسحولب

4 

V۹ د نھ 

 فا رک« زدن شنل هلرلغاط ماطر عفت هدهجرد

 کی دندیا لیکشت دودح دارکو كنسهلساس هبال ايه

 «بویلوایرللوف تیما دتع هنسی رجما كدنه ك رلغاط

 رءهورارب ماو كيو «قردلاب آ  اجم ردت یراکنا
 مقر (دنس) یر مف هک« رولوا یېنم هنسهقطنم

 یواح ین رب داو كنب رلقامر| (كانک ) یسیق رشو یطسو
 ( راط ( 22 دز ی هضوح كنيكبا «بولوا

 بونج كنسهضوح كنك .روبنلوب یلوج (راه) ابو
 «بوالشاب هءافترا تک, ندی یضارا هدنتهج یر

 ند هطقت رب هدناکش هپ هک ؛رویلک هلوصح رلغاط قاط رب

 «(هیدنو) یفانازوا یرغوط هیلاعثقرش «بولیرآ
 «یهامو لاوارآ ینالوا دتع یضوط هب یب یف لامش
 هروداس هدیتدیا دادتما ییفوط هیون قرش

 كا گران وب .ردفورعم هلرلسا ( هرودص دوخاب )

 .رویغازواجت ینعافترا هرت«۱۷۲۳ یرللحم كرکوب

 نانازوا قرهلآ هکدتیک یرضوط هقرشو رلفاطوب
 لئصا یلاتسودنه نشو قیسهضوح كنک یرللوق

 مشق دلدنه ناتد ( نکد )و نالوا هر زج هش

 لتیمهارکید ندءهروک نم لابج .روبربآ ندنسیب ونج

 لحاس كل هرزج هبش هلیعسا ( تاک ) یغد لوفرب
 «یکینیدنازواردق هننورب نیروهوفان هی یی رض

 لحاس كهرب زج هبش هدنسهثراق ك (تاکیبغ) وبشا

 هقازوا اهدزآرب ندلحاسقجنآ و ایزاوتم هل.سدق رش

 -روینازوا رلغاط هرصرب یت آ اهد هلیمان (تاکق رش)

 یرزو نالوا یرضوط هلحاس كرلغاط هرع ییاو

 ناقاب هفرط چا « هدلاح یغیدلوا شيخا كيو كيد

 «هلکغا زاربا لئام طسرب یلنالیم زآ ت یرازوب
 هدنراهرآ هرتم ۱۰۰۰ هللا ۰۰ هدنسهرآ ییکیا
 نکد هلیجووب «روبدیا لکشت هلی نالوا یعافترا
 هک« ردنرابعند هلبابر هفت مو لکشلاثثم یسهمطق
 كن <« هسنلوا ضرف یطاطحا هرتم ۳۰ ۰ كدنه موم

 كاتسودنه سفن نالوا ترابع ندنرهضوح دنسو

 - ثاثه هكنسهعطق نکدوبشا .هلیسلاق هدنتل | كبوص

 .ردیا اضتقا یلاق هدنلاح هربزج رب كو لكشلاإ

 كلا كنس هماعق نکد نوتو كنم هلسلس تاکروک ذم

 ( هلن[ ) و ( یریکابن) کءهدنبونج یلحم كکو
 یسیچنکیا و ۷٩۷۰ یسیجترب « بولوا یرلغاط
 كلا كنسهربزج بدنرس .راقبجردق هبهرتم ۷

 (هلاکااوردب ) نالوایسهرتم ۲ ۵ ۲ ٤ هد یغاط كوب



 د نه

 مدآ » نالوا روهشم اهد ندنو ۰ بول وا یغاط

 .ردراو یعافترا هرتم ۲۲۲ هدف «یسهب

 لوس كلا «بولوا قوج ی.هبراج هایم كدنه
 ۱ هدنمکح یی كدنه هک «ردیغامرا ( كنك ) یرپ
 رب اکو یرب ندیکسا یبیلاها تناروا ۰ هلفلوا

 ۔ انجو 22۱ تدابع اندام «یرهقاب هلرظن تیسدق

 تداعس تعاب یکءوروچ هدنروماج و وص ینهز
 « ردرلشم هم هدیآ عنم ی رلب دنکن دک. ایا دع هورخآ

 ندهالایه هدنسدرآ لار هلبا رک یظع رهن و

 «قر هقآ یرضوط هقرش هدهبو بقرش بونج «هلناعبن
 ندب ونج قب آو نا ندهءالایه هنب ندغاص
 (لایج) aE هب دن و

 ندلوصو ین (هنوس) و نهضع ره (هنج) نالآ یخد

 | یا ندهالایه یک ( هدنک ) و (هرکک ) ید

 نردو عساو في «درکم ندقدل | یرابا قوحر

 دا و تیام كلا ؛عساو كا هادنه «هدلاح یغیدلوا

 ایحا و قس یهووا رب زسنااب نالوا یر رومعم

 | یرفوط هقرش بونج هدنسهطخ هلاکنب « هلا
 یتس هبلادمساو «ماسقالاب هرالوق زسیاسح «كرهنود

 لوق یلاعش كلا و لها كا هدرب ییدتبا لیکشت
 هلا قش نتکلع تس و ندنف رط روا ك هبال ایه

 لتیمها زآ ندکنکو ناک قرهشالوط یبلسلس و

 ( هرتوباهارب ) نالوا وب ندنوب هکاب بویلوا
 | تنبالایههسیا یغامربا دتس . ریخارب یغد هلبیظم رهن
 هدنلخاد تی تفو یلبخ رب هلناعمش هدنزو روا

 ناتسناتفا « هللا لوخد هدنه «هرکص ندنایرج
 یسقرش مق هدكیاروا ؛كر هديا برق هندودح

 هدعبو ؛ریلآ ینرهن لباک هلج نازا و ینسهراج هایم

 نالوا یسهیعذ ترس فك هطخ 2 ؛ بورک هاب

 دسو یوار «بانیج «ملج یتمی ین رهن ترد رکید

 أ « ها لوخد هنس هطخ (دنس) ؛قر هال, وط ی راوص

 هر 2. رود هام رګ لیکشتلاب هیلاد رب عساو یلیخ نروموف ) یهدب ونج یاهتنم نداروا . روروق |

 كل اتس و دنه سف «هدنس هبل امش دو دح كنس همطق نکد

 ۱ هقرش یر «قرهلر هدننر وص یتامر | كوس ییا و

 هدحرد | راقآ یرفوط هر یرکیدو

 ٠ (هدنو) هدیسیکیآ هک «ردراو قامرا یا كوم

 « بودیا ناما هدلع برق هنبر رو ندنراغاط
 رح (هدابرن) و هنیزفروک هلاکدب (یداناهم) ندرلنوب
 زود ردقوب یسهیقرش لحاوس .روینلوب یبوق | هدنلخاد نکدو هدبونج كرلنوب .رولوا بصنم هنا

 | یرارهن ( هوب]) و
 كن رفارطاقجن آ كرالوک كچ وکزسباسح یک دریمشکو |

۱ 
| 

 لاوارآ هدیرانا نایاش هرک ذ هدهجرد یصچوا

 ( ک) كنیزکد نام هلامبن ندنرلغاط هیدنو و

۷۹5۰ 

 ۲ ۳۲ ۳ نا
۱ 

 د نھ

 قار راپنا نایکود هنبزېکد نام هلنای رج ی یوم هب رغ |

 لحاوس«بولوا ترابع ندرلوص هدنلاح لیسو هصیق
 یرغوط هقرش «هدلاحیراکدنبا نامہ هدنبرق هیرغ
 قرم «هرکص ندکدنا قش ینسهلاب نکد هلنایرج

 نایکود هنیزفروک هلاک قرهقیچ ندنرزافوم تاک
 قرهالشاب ندلاعث « بولوا كوس یییخ هسیا راما
 . ردیرواک « ران «انشیرک «یروادوک : یرلتسا

 .رد(یهام)و ( یول ) نایکود هننرازفروک ( ېک ) و
 هناتویجار «بویلوا لوک ن باش کد هددنه

 ندزوط یلتیلک ناقیج كنلوک (راچع-) ی دنس هطخ

 . ردراویرلتیمها ینالوط ندنکالز وک نب راهرظنمو
  تاکیلاپو هک. «رالوک ی خد هدنسهقرش لحاوس
 رهش شا قجآ . رولو لوک جوا _هلبرلسا
 یراضوح مساو و یرالوک یمنص كربرتو هبصقو
 ۱8 -رلععوم قلفاروق یراوص رومشاب و رانا ؛بولوا
 ۱ ۳ و جا هدرفو نوچ

 رحم كدنه  .ىران اي «یرازجو لحاوس
 .یحاوس اهرتم راک ۰ 3 ًابرقت هدیدنه طبحم
 ۱ یرید مار هدنامعرحم ینصن نام تو ؛بولوا

 هدنج وا یکیا ره كاحاوس و . -ردهدنزفروک هلاک
 ۷ یرهلاد كاتس هللا كنك ىمي كرم كوب کیآ

 :رفآ لحاوس 5 ا را هلاد کیا و «بونلو
 لاعثبرف زکلای .ردزود یک یلحاوس ایلارتسوآو
 مش ( راوبتک ) طوبم هنسهطخ تارک هدنتهج
 عوف ( جک ) هدنلاعش لوب « بودلوب یسهریزج
 دويل یزفروک ( ېک ) هدنونجو یسهریزج و

 جن آ ًاضمب یسیجنرب یخد ندب وق یکیا وب قجنآ
 )وتبسب ًاضعبو «رولیتروا هللا وص شیراق یکیا رب

 دود هلب راک: | كنلابج تاک لحاس كدهنورب

 اش ؛ ندنرانغآ كرامنا «بولوا ترابع ندهماهت رب

 ۱ وار هدنسیغراق كلحاسو یرلنایلو یوق
 ؛دلوا س-م كنبرهش ( یاب ) زکلای .ردیک
 "رب یفیدلوا لخاد كل هر زج و و هراز ج رب

 وغ ) نانلو هدنلا كزېكتروب هدیونج اهد و



 هدافتسا ARE ربس ید ندتهح وا « هد سیا

 كرابنا زکآای «بولوا زآ یرلنایلو یوق یجهنلوا
 قرش دا ده . ردیلتیمها اهد یر هللادو یرایصنم"

 یس هریبک هرب زج (بیدنرس) هدنسیش راق یلحاس یبونج
 ةحأا سم هرتمولیک عبر ۰

 و . ردراو یساها ۰

 رهطآ كچوک مقاطرب هدنسهرآ لحاس هللا هربزج

 «بولوا فورعم هیمان ( یسیروک مدآ ) رلنیصو

 یزفروک ( رانم ) هدنسهرآ هرب زجو لحاس هلکز و

 راط ندزکد هدلحاس ییا ره ۰ رودبا لکشت |

 هدنسهرآ زفروک هللا لوک شارآ هلرلبد غیصو ۰

 یلحاس یلونج بی .ردراو یخد رلرب غ غیص ماطر
 هلیرلمسا (بدلام) و (بیدک ال) ا هدنسیشراق
 دع طو ص هدنه ید را را هطآ كپوکز باش

 «یابع هدب رغ لحاس یراهلکسا كلوب دلا .رونلوا

 هدقرش لحاس «هراسو توقبلاق «تاروس «یچارک

 ساردم «هتوکلک ( هدنرزوا یغامریا كنک) یخد

 .ردهراسو ماناپک ان

 قعسو دنه - :یسهیعیبطو هفارفح نایسقت

 كن ثکا « بولوا مسقنم هکلاع قوج رب هلبتمح

 سفن ادتبا ۰ ردیرا یس هب راتو هیعیبط لاوحا |
 ینفیدلربآ همسق لوس یکیا هل رلسا نکد هللا ناتسودنه

 وح كنکو دنس ناتسودنم سفن .دكدیا یدابوس

 هدلاعث كا یسهضوح دنس «بولوا ترابع ندنراهض
 دیس هدیواح دا و باب هدنتلآ تل وا «ریمشآ ۱

 كس هضوح كنك .ردیواح یب هطخ كوس جدا هلبرلمسا

 نالوا لقتسم مویلا هدنراک:ا هالایه هدنلامش لا 8

Êبآ ود هدبونج اهد و ( ناتو ) هلا ( لاپ ) » 
 هاتوجار «رویکناتوج «هلاکشب «ماسآ «رام «دوا

 تكننراهضوح كنك هللا دنس ۰ روینلو یرهطخ

 رکیدنانلو بات هناتسودنه سفن هدبولوا هدنحراخ

 هدس یف لحاس یر هک «ردراو اهد هطخ كوس کا

 ناللو هدیقرش لحاس یرکیدو تار 0 عقاو 1

 رابیلم یی رف لحاس كنکد . ردب رهطخ (اسیروا)

 هلبرلعسا لدناموروق یسیق رش لحاسو هرانکیمسقر و

 . هيل امش تهج هد كنف رط چا ‹ېک یفیدلوا فدرم# ۱

 E e تهج و ( رار ) ه 4

 و یر ۱
 مد نانید نکد كدنه - ی

 د ل ھ 2-۱

 مست نلنید لناتسودنه سفنو هراح هقطنم یس واج

 هع رع «هده یا هدالخاد هلدتعم ةقطنم ییلامش
 هدابز ند دورو ترارح كاوه كنقرف نالوا

 .ردراو یریثأت هتواذت یکهدنسهرآ قوفم هلا قاعص

 هفرط یرګا ندلحاس و هلام ندیونج توافت و
NPEهاونتسا طخو هدب ونج لا الثم «بوترآ  

 یطسو كشبق هلا زا هدنسهز زج بب دنرس نالوا برق

GEES۰٩ هدیابع و ساردم ۲  

 .اعسا اردو ۲ ۲ هدروهال۰۱۷ هدسرانب ۰۱ ۰ هد هت کاک

 هرارلا نازبمهدساردم .ردراو قرف هج رد ۲ ه هدناخ لع

 یغاشآ ندهجرد ۱۷و «راقیچ ه«هجرد 4۲ تباه

 ردق هبجرد ۰۲ قاجص نیزاب هسا هدیاعب .زخا
 راوص « برنا ردق هرفص نیشبق «هدلاح یغیدقیچ

 نالوا ندنساضتفا كضرع ۰ رافاب راقو « راکوط

 قوذص ابو قا ص كمضومو هعافترا هقشب ندقرف
 فلخت اوه یغد هروک هنسغل و ضورعم هراکزور

 بونجو یب رف بونچ ردق هلولبا ندنار زح .ردبا

 یبریف بونج «بوسا یراکزور بونج ًاضبو قرش

 «هنلوا لماح ى لراخم تطيح رحم نسا ندنتج
 كن رراوج هبییف لحاوس ضورعم هراکزورو

 نسا لدنتهح قرش بونج .ردفوج كب یراروماب
 یغدو «بولوا هدهجرد یعنکیا روز كراکزور
 لاش راس دادنه هلبا هلاک و هنراراوح ساردم

 هنس هلام یلونج كنسهلساس هالایهو هنرلتهج قرش
 لاش كدنه ليس هليب نكد .رريدغاي رومتاي ىلبخ
 قوچ ۰ بولوازآ یرارومناب هسیا كنسق یبرض
 هلا كنک .رولوا نم یالفو طخ قاقاروق هعفد

 یرهووا یراوص هدن رل اضف كراهنا كوس ا

 لصاح رلقلناتب قوچرب لباقا یراریمطت « بوصاب
 مدع هتفاظنو تراهط كراودنهو < لندن رکدتا

 اتارا di کی نرل هزانج «رارب هلرلتالایم

 لوا منم ادیدش ندنفرط قموکح لک |

 «ندنرلتدمروط یرک ن دقن آ ایفخ «هقدلو تصرف

 كفاقوس یرافکرچو منل كرهبصف و رهث کا و
 ولردرب ندهعبق تادأم یکو ۰ تروف | روا

 ۔ یلعو هدنرفرط شک | كدنه « ندنراکدمهکزاو
 یابع و هتکاک نالوا یغآ یرلاوه اساسا سوصا

 هيل وتسمو ه راس للع یک ابو و هراوف هدرارهش یک

 « هد هسیا شم



 د نه

 ندنس هدلب ضارما كباروا رنو «بویلوا كيس |
 .ریلس هئل وا دمع

 كدنه - .یداعمو تااویحو تانارن ؛ینال وصحم

 | تانا « بولوا تبنم یارب وط هرزوا تیموم

 ییضاراو هریک كراروماب هعاشاب ینالوصحو
 قجنآ .ردمبات هننرئک كلوادجو راها كج هديا اورا

 كنتاتاہن هدوا هک ر دراو یسەصاخر كتکاموب

 ینا صوصخم هندنک «ربارب هلرترڅ هداسلاقوف
 لامش «هنیچ هجا یم> قرش لاعث .ردیسلوا زآ ك

 قرشو بونج « هاتسبعو نارا یئرط ییہ رع
 « بولوا مبات هش رازح یفالم هدیرلتهح

 یعاونا كاتا صوصخم هکآام فلتخ و هدنف رطره

 یترئک كنعاوما ینالوصحمو تانا هدو هک « رمشیتب

 كرابنا هدرلتهج نالوا زآ یرروماب .ردبجوم
 هج رلبل دنه «عیزولو مسق هلرلودج یاس ی راوص

 تنالوصحمو تانابن قرجر نالوا شفل و لوه

 هیعارز تاوداو تالآ یی « معو بج ینرامخت
 هدراتهج نالوا زآ یروغشاب «میمت هبیلاها ینلامعتسا

 هدلاحرهو «میسقت هلرلودج یمنص ییراوص كراپا
 دلرکو تموکح كرك « كرهديا قیبطت هنف قعارز

 تعارز نالوا لکثنم هدنژکا دررهث كو
 هه r كدنه یرلتیمجراعثا سضو
 هلرللودج ۰ رردهدکغا حالصا قتعارزو « رشت
 ۱۲۰۰۰۰ هدنشرات ۱۸۸۰ یسضارا نانلوا اورا

 لوصح یجنرب كا . یدبا بب رق هبهرتمولیکمب ص
 لوصحمو نلب ردشیت یسهریثک اونا «بولوا عرب

 هلتملک هدلخاد « هلغل وا یمن رادم یجنر 2 رلبل دنه

 هدنتهف هسور نویلم ۱۰۰ هقثب ندقدنلوا فرص

 ندنوم «بولواقوماپ یسیجکیا .رولوا یخد تاجارخا
 یرادقمللیخرب «رارب هلفلوا تاحارخا یلتیلک یخد

 هاروا .ریلساب همصابو زب ۰ كرهنلشیا هدنلم یخد

 ندننالوصحم ییترثک لا یغد ریونکع ول صوصخم
 ‹ یک ینیداراب مزمن هجاوانق یاص تو «بولوا

 یخد یرلمق راسو یمخت « یاری «یسهراصع

 هدافتسا قوح «قرهنل وا لامتسا هدرلتر وص فلتخم

 هیرآ «یراد «یادفب .ردقوح یاحارخاو ؛روالوا

 اس . رولوا لصاح هلنرنک ید تابوبح راسو

 «هوهت «نولوت «یاچ «تیویج «نویفآ :ینالوصحم
 هلراهزبسو هویم راسو یزرج ناتسدنه « امرخ

 |ذه

Vo 

 درابنا .ردقوچ هدیرلبلمس ېک نالو برقعو |,

 د نه

 امروا .ردترا,ء ندنعاوا تب هبمط تانابو تاراج

 3 ندنالامتسا ءوس « بولوا قوچ تب هلیتفو یرلن

  «سونیآ «لادنس «بواواروتسم هلرلنامروا یارب
 ۶ .ردفوج یراهتا لت اشا «ېکی دنهرم ؛جاس

 ۳ یرازوکوكویب كبویسهریئکجاونا كماچ هد هالایه
 “یک نوت «نآ «ریذیص یس هیلها تاناویح .رمشرس

 یرهدنام«بولوا ترابع ندهراسو لیف «زوموط

 .ردلزوک كب یرلسنج شعب كننرازوکواو قوج

 ومع اروا یسنج رب «بولوا سنج ییا یرلتآ
 وکح «هد هسیا یداع یرکیدو كج وک ب قرهلوا

 ۱8 هلیبلج یفیآ ندناراو ناتسبرع «بوشیلاچ هنح الصا
 1 هقوج هدیراکجو كيا . ردهدکا یزد قاب

 دلم « قرلراقیج هزوف رادقم یلیخ « بولوا

 و قوج ی.هیشحو تاناومح .رد,دک غلشیا

 دنام ناس «یعاونا كيك «نادکرک «لیف «بولوا

 تنويم «یکعا ناب «ییآ تروق «یسیکو زوکوا و
 هدنر ازج یفالم یرلشوف .رونلو هراسو یعاونا

 ت «هد4سیا لکد لزوکو یژشک ردق یراق دلوا

  كنیهاشو نافوط ؛یعو جاقرب كنافاپ, «بولوا قوچ
 ارشح .ردراو هئامر هاوه رویط راسو یعاونا

 و یسهریثک عاونا كىلا هلیع ون كحاسم

 د «روکی رلنانلوب لوب كا كنندامم .روبل
 هلا كنك هدایز لا یلدعم 9 بولوا زوط و

 هب ترد ایم رک.دو هدنسهرآ یرلیداو هداربن

 دن هدنف رط ره رم د . روبنلو هدلم

 ۱ یورو .ردزآ یرلنالب راقیچ ن الا

 عب ۰ رونلو یخد یشموک قیشیراق هلنوشروق
 ؛رددوجوم یرهزرر نوتلآ هدنرزو كنرا-ما

 ووهشم هلمنرتک رلشاط تیقیذ یرب ندیکسا دنه
 بوقیسچ هددنه سالا زکآاب ندرلنو «هدهسیا

 .ردشلازآ كب هلئلامز روم ایخد وا

 - .قیدمو فراعم «ینراجنو میانص
 ۲ ؛انص وا مویلا «بولوایحم عیانص یر ندیکسا

 1 راهناخ هدنرلهاک تسد لاو ۳ ماود یغوچ

 الوصحم كن رهقراذ اوروآ تالومعم نالباب

 ۱۱ - ابسآ كرکو هدنلجم درک « « گر هدیا تاقر یئزات

 رد دهدکعا هظفاحم ینرلحاور نالا هدنرافرط راس

 هدهسلا رشتنم



 د نه

 لوصمندنوماپ هلیکیلیا قوماپ هدهجرد یجنرب ك
 هدنف رطرره كدنه «بولوا لامعا هراسو هعصایو زا

 ندقدنلو رلهاکتسد زسباسح صوصخم هناجوسنمو
 .هردشلجا یخد رلهقرباف یلبخر, یراک بوروآ «هقشپ

 هداس كرک «بولوا یرلشاق كا ا ۱

 .ریلساب راشاق لزوک قیشبراق هلنادیالق همرص كركو

 هدیاعب و رللاش روپشم ندنکیتف اروا هد 1
 .رونلوا لامعا رلشاق لزوک دو هود هددنسو |

 . ومصم قامو یلءتم هنانیزت ندشموکو نوتلآ

 *یلاوا ندجتونو رقاب یلهقاف یالن ابو شم وکه لىتال ۱

 هراصع فلتخم ندناناد شا لک ندشماق «هفلتخ |

 یراضعسا هنهعرز تالوصع راس هیجارخا

 كرلبلدنه یخد ع یک یسلدوروق درلتلاب و

 «بولواكاشیا تی ینراجت .ردندنس هلج یراتیلوفشم |

 ی الاخدا وا ۰ یونس قابارخا

 قوماپ «یاپ «قوماپ «نویفآ «ریونک ؛چرپ و
 «یرد «تاجوسنم قوماب راسو هاب « كلیا

 ندهراسو یاب «ماسس «هوه «هرخد تب وی

 هلبا هرتلکااو رحم یمظعا مست هكنتراجت .ردنرا#

 هلرلفرط وا رئاس و تبیت «یلطسو یایسآ بزا

 هنمرلهلکسا .رویلوب عوقو تالماعم شعب یغد ارب
 لر و زاک:ا یغوج ید فبّئافنس ندیا دش دمآ
 .رد یصکیا یرلنالوا لماح ینغاریب ينجا «بولوا

 كالو صع ءراهلکسا ندلخاد كرک . رد ەدە

 تابسانم یکه دنس هرآ كلام یهدلخاد ك رکو نسملر دنا

 لو ریمد ددعتم « هرزوا كا لیهست یهراجت

 ندیابعو ساردم «هتکلچ «قرهنلوا دی دم یرطخ

 هداخاد یرلطخ لو ربمد ناشواق هن رار ر هلا اب

 «ېک یرلتدلاص رلوق قوچ رب «كرهدبا بعشق
 «هرواشیب نانل و هدنب رفدودح ا ندنتهج ین یفلاعم
 هدنلخاد ناتسناففا هلرورم ندنجما ناتسجولب و

 یرالوق رغبا هنسهلکسا یچارکو راقج ردق هراهدنق

 یراکدتبا مشت هدايز كا كطوطخ و ۰ ردراوآ

Vor 

 ا یلشاب كا .ردهدنرهدار هور ۰

 د نه

 هدکأشیا هد ۱۸۹۰ ۰. ردشقلوا طبر هنسرا رب رب

 ۳۰ ۳4: یعومب كنطوطخ لو ریمد نالوا

 یرلهحوش ادعام ندنو .یدیا هدنلوط هرتمولک

 ریمد كرك هدندفرط رب « بولوا لمکم یخد

 هكنراپنا .ردهدقفل وا ریثک# رلهسوش كركو رللو
 عضو هلح یقجهلوا خاص هنئافس ریس هدیرثک ا
 یرلعنامس هددلرلن الوا یرلیعیبط منام اکو «بونلوا

 . ردهدکدنا فرطر هلبسهطساو رللودح یعنص

 هكتیدم جوا شعوق هنیرزوا یریرب دنه
 . اهارب یسیکسا كا كرلنوب .بولوا یواح ی راتآ

 امار یرلتدلوا مبات گرلودنه کسا ید واتس

 هدهفسلف و تمکح كرلبل دنه هدهعدق ۀنمزا .ردیتیدم

 رومخم یرلت راهم یءهدنونف یک هسدنه و بطو

 ۔ورعم ةعدق ما یک رایناداکو رلیرصم قح .یدیا
 یرلفدلواشع | ذخا ندرلیل دنهیمولعو تیئدم كهف

 هدنرانامز نومآمو دیشرلا نوراهرلب یع . ردظ وطم

 یربکدشیا هجرت هبوبرع ینسهبنف بتک كرا بنات وب
 لدنه چاق رب «بوبع وئوا یخد یرلیلدنه «هدهرص

 ندنراثآ دنهک-او ؛ شا بج هدادغب میکحو لام

 هچرت هب یب یع هلیسهطساو رلیناریا یباتک چاق رب
 دوحوم یدعش ندنرات آ كتيدم وا .یدرلذمریدتا

 «(هنارباهم) ررحهدنءدق ناسل یرکسناس یرانالوا

 لباقا و كوپ ماطر یک (دبیب) و ( هایامار )
 كرليل دنه نانل و عیات هننید اهارپ . دز هم وقتی

 را رومقبا قلرآ ندتیدم وا موللا یمظعا مىق

Uدع ازم ةبسف هنتلاهح كرلنامز کا  

 هب هن دم تابقرت نوک و ب قیئدم مدق دنه نانلوا

 واو ؛ رویلاق هدنسهجرد تودب رب ات دام هم

 مسج ماطر نالوا رخّوم اذ كل هضرةنم تیئدم
 ندرلاکیهو مر ضمب هجقج وچو ابق تب هلراهناخب
 . روين روک یراثآ هقشب ندننایدا یرکسناسو
 دوم ناطاس هک « ردهیمالسا تئدم یسیعدیا

 لود نروس مکح هددنه هرکص ندنواو یولزغ

 ندنفرط هیناکروک كولم صوصتایلعو هیمالسا
 هلا هیسراف و هببرع تاسداو مولع نانلوا لاخدا

 یرامم لوصا فیرظ هدنرزرطبرمو مورو مجم

۲۹۸ 



 د نوه

 «هلییسح قلوا رخوم هک «ردهمالسا را راسو
 هیمالسا تموکح «بولکب اف هنسهعدق تیئدم دنه

 اعمق یخد را یاهارب «لکد رلنالسم رکا هدننامز

 یخد نوک و الاحو ؛ یدرل_كلرا مبا هتیدم وب

 تعن یتح «بولوا مبات هب هیمالسا تاسداو تیئدم

 رینزوا هک وس یمهیئرم البرک ةمجاف و فیرش
 نوتب كدنه .ردراویرلیعاش دنه بهذا ییاهارب

 فیرظ نالوا ندهیمالسا راآ یررهش كوب
 یثراچ و رلیارس و رب رت مسج و هفرش عماوج
 یهایامار راودنه ندفرطرب .ردنب مهلرلب ارسناوراکو

 یخد ندفرط رب «یک یرلفدلوا لوغشم هلکار زا

 ریست هدراهسردم زسباسح یرلء ةبلط مالسا

 .رلردهدک ء رکوا هیسرافو هسع تاسداو ثتدحو

 .ردهدکغ روک ها ناب هددنه هقدع تاب دم کا و

 . ردتیدم یراکدشا لاخدا دك رازملک زا یبعچوا

 زرط صوصخ هنرابدنک كراالسر كرلودنه
 زرط و یرلهسردم و بتکم شمب هرزوا مدق

 «هدهسیا راو یرابتکم زآ ك زونه هرزوا دیدج

 «رنونفلارادهدنیک ندنرلرهش كویب گدنه زا ا
 رل هدادعا «رلبت کم صوصخم ههذاتخم نونف و مولع

 هيف رفج « یرلتیمج هب رابتکم هیقرش ةنسلا و
 هیعیبط مولع « راهزوم « رانا دصر ۰ یراتیمج
 . ردرلشءاب هيلع تاسسو« رتاس و یراهناخ هنوع

 «بولواقوح یر هعبطم شاط هداز دلا و تافورح

 هدنراناسل ودرا و یلیعو یسراف كرکو هج زماکذا كل رک

 بتک قوج كي هدنرلناسل دنه راسو یزکشاسو

 .ردهدقفلوا رشنو عبط رلهنزغ زوانمکیو لئاسرو
 ددنه - .یرلبهذمو ناسلو تدسنح «یسلاها

 یش نويل ۲۰۷ یک ییدلنید هدب راتو یبیلاما

 وب ۰ رلردمپات هرلپهذم و تیسنج فاتح « بولوا
 یخد هدطرح رحم ربازج یسیلاها کسا كلا كل هعطق

 فورعم هلیمان ( وتیرفت )و نانلوب هدنلاح یثحو
 هک « یدیا ترابع ندرلیجنز سنج رب نالوا
 هدنلاح زل» او صلاخ یدارفا شب كرلنو

 . رد هدقفل و هدنراتهج ضعب كنکد" نآ الا

 | موق رپ بوس« هرفصا قرع ندنتهج تہی هدمپ

 3 نرو ۰۷۹۰

 ندنتهج ماسآ «قرهشالوط ینراک:ا قرش ك هبالايھ
  ییفوط هونج ینهیلصا *یلاها « هللا لوخد هدنه
 روب هکلک هرم قلغاط و « هرهدروکسو

 شم و « طبض یفرط ره ناه كدنه «كرەدبا
 ۰ گر هدیا جازتفا و طالتخا هلراوتب رفن هدراتهج

 لیکشت یلاها فنصرب فورعم هليا (نایدیوارد)
 ندنتهج ینفلاعثلدنه هرکص تدمرب .ردرلشا
 ۱ .هدنراف رط تاره و ج AA نلند (ارآ )

 جوف اجوف یررجامم موق رب رکید ندیا تّأشن
 هدراروا و «هغللا هفرط ره «بورک هاتسودنه

 ۱ یرضوط هونج قاط رب گران یدیوارد یراتدلوب
 . لر هدیاطالتخاو جازتما هلیقاط رو «كرهدروکسو

 .یبهلام فونص هلهو نمظعا مق كنسيلاها دنه
 ۱ یبلاهایکسا كلدنه هلیجو وب . ردرشغع | لیکشت رلنو

 هدیرب و هرفصا قرع یرب ۰ هب یجنز قرع یرب
 فلتخم چوا « هرزوا قوا بوسنم هضدا قرم

  «قرهشیراق هلربرپ امسقرلن و «بولوا کم ندموق
 :ل سلاخ اعقو ؛شعا لیکشت ىلاها فذص رب رام

 تسم كلا كرلن و .ردرلشماشاب یربآ یربآ «بولاق
 یبهذم اهارب « بولوا رایرآ زسهمش درایکذ و

 ۱ داجا یتاییدا گنبرلعدق ناسل نانید یرکسناس و
 * ردرلن و رلندیا مبسقت هفونص یلاهاو «مظنتو

 ] هد رب زرفهو یرتآ ندنرلر راس هاناند دنه
 ارز یرب ندیکسا یبیلاها ۰ ندنفیدنلو
 شمها تیفر هکآرواکنج « بولاط همیانص و

 یرللاح وب «ریارب هلیرلسوفن ترڅ ک « ندنرلقدلوا
 )ريکا اهج «قرهالشاب ندردن کسا كوي « هم وا مولعم
 زاطاس . ردرلشمالاق یرک ندکعا رفس هدنه

 قوجر هدنه هدنناح وتف كل روعو نیکتکبس دوم

 السا ماوقا رئاسو رلب رع «رللوغم «رلکرت «رلبناریا
 رلناسل ینیعو یراف و ؛شغا ترعه یدارفا

 دشعاراشتنا هنفرطره كدنه ربارب هلمالسا ند
 سنج چوا روک ذم مولا یسیلاها كلدنه اساسا
 رابع ندنراسنج ایرآو نایدوارد هوش رغن یی

 هسروینلو یخد ماوقا قوچرب رتاسو «هدقفلوب
 Xl لیکشت راهموک قا طرب كچوکو درفنم رلنوب

 . رارد



 د ن ھ

 « بولوا ینج ابرآ رلنالوا رشتنم هدایز دلا

 یرلناسل یکسا ۰ راردزواونم ینویلم ۱۸۰ رلنوم
 « گرهدبا لدب هلنامز روم یرکسناس نالوا

 رومشم دا داران و .ردشک هدوحو ناسل ۱ ٤ ندنو

 فورعم هلیسا (ودرا) و (یناتسودنه) یلمعتسمو
 هدنمکح یسیموم ناسل دادنه هک «ردناسل نالوا

 ماوقا ۀفاک ردق هننورب نروموق ندهالایه «بولوا

 طخ ًاخا و ؛ هدقلشالک ۲ ندنفرط سانجاو

 هتایبدا رب لمکم هجقدلوا ؛بویالشاب هغ زاب هللا یبرع
 «یریمشک «لاکن : یررکید ۰ ردهدقلرا كلام "

 «یلارهم «یلابن«ایروا «یماسآ «یارک «یدنس «ییاصچ ۱

 بوسذم هنتیسنح نا دیوارد ۱ ردهراسو لاعنش

 هبابش ردق ۲۰ و مسقنم هموق ۱6 هب «بول
 نددحاو ناسل رب .راردماکتم هلئاسل ۱۶ نالیرآ

 زود كاو یرعتنس كا تبهنسلا و نالوا لکقتم "

 راهشاو تایبدا متاط رب هک «ردیناسل ( لمان) یوک

 ةنسلا "اساسا رلناسل و . راروزاب بوبوقوا هدنوب

 هیچ ايو هلبا هشارو ةنسلا هدراهسیا ندهبیقاصلا

 ققح زونه یفیدلوا یرلتتسانم هنوکرب هلا هبلتو

 ندنترڪكه كنماوقا نارآو نایدیوارد .ردشمهمهدیا "

 ةیدق ماوقا نالوا شفلوب نکاس هددنه لو

 هنبرلب دن؟یخد ماوقا كچ وک ماطر هلاق ندهیلصا ۲

 كنكد «قردلوا ماكتم هلرناسل فلت سوص |
 ةنسلا و .راروینلو هدرلرادقم زآ هدنرلف رط شی ۱

 هدناخادیهرثاد تایبدا هدناتسودنه هقشب ندهلع |

 كا رلنامرپ ینمی رلودنم ۰ روپنلوب رئال شیپ |
 (اب) نالوا رخؤم ندنوا و یرکسناس کسا هدا

 رتی دیوارد کهدنکد « یترلناہسل ( تبرکراپ )و

 (لمات) یتسارلنالوامبات هنبهذم ادو صوصلالمو |
 یسراف ربارب هلسناسل (ودرا) یخد ران السم «یناسل

 .راردهدقمزاب بووقوا «دارهدیا لیصح یی یعو ۰

 هلیعسا (یسرای) یخد ندنرلتسرب شتآ نارا یکسا»

2۷5۵ 

 وا ردق نویلم ٤٩ هدنسهطخ نکد ماوقا نالوا |

 | هدیاوقا نایدیوارد راس «بولوا كاامیخد ههم دق

 د نه

 «بولوا یلاھارب یمظما مق كرليل دنه هعهذم
 «هدرل سیا هدتیلقا رل السم نالوا مسقنم هرایمیشو نیس
 هک اح تلم هدفرطره رلنوب ردق هب «ېناک هتقو نی
 هج ذم .ردهدایز یرلتیمها و ذوفن «ندن رلق دنلوب

 :راردیعقنم هرزوا یلآهحو دنه *لاما

 ٩ ۲۸۰ 17۷ رایشح و ےل هدراحاط | ۲۰۷ ۷۳۱ ۷۷ یتامهارب

 Y ۸ ۰ نابتسرخ ا ۶ طلسم

 ۷۱ ۳ ج ۸:۸ ۰۰۰ عبات هنیهذمادوپ

 «یرارهش «یسهرادالوصا «یسهیکلم تاهسقت
 نالوا لقعتسم زونف دادن -ت .یسهیلام لاوحا

 ندییوط یسادعامندن رلت کام ناتو لابن یکہ داعش

 هرتلکنا هلیئروص یتراذکهزجو باح ابو هبیرضوط

 هلیسی ضف مق كنیچ دنه «بولوا عبات هنتلود
 طقم مد «هرطقس «ندع و هلبر هلعآ نامادن آ و

 كرازلکنا رار هللا هراشو ناتسحولب « قماما

 ىغا و :روبدبا لیکشت نتلروطاریما ناتسودنه

 «بویلوا قلم هنلروطارپعا وب یسهریزج بیدنرس
 جارخا بیدنرس . ردمبات ههرتلکنا ندب ضوط

 قا دنه دلا یغیدنلوا مض راد روکذ م و

 0۱:۷ ۲:۰ یبهییطس ٌةحاسم كنفلروطاریعا

 .رولوا غلاب یک ۲۹۱ ۳۲۸۱۰۰۰ یبیلاهاو

 ندنفرط رازباکنا ب یضوط ندبیفوط كدنه

 «بولوا ولردیکیآ یسهرادا كننرارب نانلوا هرادا

 یچاقرب هدنتسایر تحت یرلفرصتم ابو یلاو كنقاطرب
 ندلاما یجاقرو بوصتم ندنف رط تموکح

 ؟ ردراو رلهرادا سلم بکر نداضعا تم

 هرادا رب نو زکت۳هتسهراذا فبهلارتسوآ و هدانقو

 هدنروص ینثتسم هدیقاط رب .رارونلو هدنتلآ

 -وص هزات تاموکح .راردهدنتل آ ههرکسع «یراداو

 ماط یکیا كاذک یخد رار نانلوا هرادا هدر

 یرهرادا تراتخو یازایتما تكنقاط ر «بولوا

 یرلقاط رب «هدلاح یغیدلوا یرابتعاو یعطس تب

 .رارونلوا هرادا هدننروص رلتلود لقتسم مین دام |

 یرہش لھد یزکرم كنفاروطارعا دنه مومع

هګروطاریعا نانلوا نیت ندهردنول «بولوا
 لکو 

 ندیرفوط . ردیساروایهاکةماقا یهر ك دنهوب د: ابو



 د نه

 كوس چوا نانلو هدنتل آ یسهرادا كنتم وکح زیلکنا

 روکذم «بولوا مصقنم ها جاقرب هر هلبا هرادا
 رلناعس « هرلقاجس رلتلابا و هنالابا یخد راءهرادا

 كرات انس ك رک و تالایا كرك .رویلبرآ هرلاضق یخد
 .ردکوس كپ یراضمب «بولوا فلتخ كب یرلتمسو
 :ردشآ هجور هروک ذم نایسقف

 ( نانلوب هدنسهرادا كرازبلک:ا ندبیفوط )

 لاها هرتم ولیکم برم تلایا

 هلاکت ۱ ؟
2 

 ۷۱۳۸۱۹۸۷ ۰ دام (
 روپک انهتوچ 1

 اسیروا $

 ) نکد سفن ٩
 ۱۸۸۵۷ EE‘ ۴۳ ناتو

 ۱ تارک |
 دنس

 ۳۰۵۰: ۳۰ 1° ۳3 6٥ یسهرادا ساردم

 11۹۰0۰۸۵ ۲۷۸٤۷۱  دواو یتالایا یپرغ لامش
 ۷-۱۲ ۲۸۰ ۰ باپ
 هو ۲۳ ۱۳۹۵ ماسآ
 ۵۲ ۸ ۷" ۰۱ هراوهوريچآ

 ۱۰ ۷۸۶ ۶ YE ۷ هبطسو تالایا

 ۲۸۹۷ £ fo AMA رارپ

 ۱۷۳۰۰۰ ۰ دلروک

 ) هزاتم تاموکح (

 ۳ ۷۹ ٩۲ ۸۰۰ قلم هنسهدادا هلاکت
 ۷۹۲ 0 ۱۳۵۳۲ « هنتالایا یپرغ لامش

 ¢ TY ۰ ۹۹۱4۰ » هنتلایا باجي
 ۳ ۷ ۷۰۰ 1۲ YY AAT « هنسهرادا ساردم

 ۸ ۰۵۹ ۸ ۱۷۰۸۹ » » یابع,

 ۲۱7۰ ۱ ۷۰ ¢ » هب هيطسو تالایا

 11 37 :TTY FA یناموکح هناتوپجار

 1۰ ۴ ۲۰۱ ۶ لطسو دنه

 EET ۳۱۳۰ هدر
 ۱۱۰۳۷ ۰۰ ۲۱۶ ۵ ینلماظن دابآردمح

 4 YY ۶ ٩۹:۳ ۱ یملهحار روسیم

 Toft ۷۲ ۰۰°0 ربیشک
 ۳۰ ۸۰ ۰-۸۰. متجس

 ۳۱۳۱۱۰۰۰ ۱۳9۰۰۰ روپیئام
 ۷۱۳۰۰۰۰ ۹ 1۰۰ یسهبقرش لئابق ماسآ

 «روکنانردناش تل هسنارف هدنسق رثلحاس دا دنه

 لحاسو ترد هلرلعسا لاقراق «یرشیدنو «نوان

 یرهع كچ وکش ب امج هکربهلبسا (ههام) هدنسی رع
 مم 9۰۸ یبهیعتس ةحاسم كنسهلج « بولوا

 د نه 4۷0٦

 زیکترو . ردبشک ۲۷۰ ۱:٩ یسیلاها و هرتمولک
 نامادآوف هدنسپیف لحاس كدنه یغد كنتلود
 -ةحاسم «بولوا یریعجم كچوک جوا هلبرلسا ودو
 ییلاما و هرتمولیک عب رم Yoo یر)«یلعس

SS 4۸ 8 ۷ 
 «پولوا قوچ یرارهش نیزم هلبا هيظع بنیا رئاسو رهاضب و هغ رش عماوج عنصمو مسج دا دنه

 .هجورب یرلنالوا یرلسوفن هداز لد ۰
 ردنا

 VA ‘rr داب" حارف | ۱ ۶ یابع
 ۷۹ ۷۳۳ روپمار ۸ °۰ YA هتکلک

 VE ۴ ناتلوم 4۵۲ ۸ سا ردم

 Vt ۸ روسيم | ۹ دانآ ردیح
 ۷۳۷۹۰ یدنبپلاور | ۸ ونهکل
 Yo هکناپرداد | ۷ سرانب
 ۹۲۱ دایآ دام | ۹ لیهد
 ETNA لایوپ | ٥ ل
 ۹۹ روپلکاپ | ۲ روپنا وک
 1A Af ربج[ | ۲ رولاکتب
 14 ۳ روپنا راه ۱۷۰ A04 روهال
 :AYY ماس ۱۷۰۵: دایآ هل |
 ۰۲ ردتلت | ۴ هرک |
 ۰۷۸ توقیلاق | ۱۰ ۲۳ هنتاپ
 ۳ ۲ روپخاروک | ۶۰ هنوپ
 ٩۳ ۶ روپنارپم | ۰ روپاج
 ۱۹۰ روپالش ۱۸ ۲ دانآ دجا
 1 ۹ رو دوج ۱۴٦ 1 راچ يما
 2۱:۸۰ رکیلع |ا ۹ لپ
 ۰۱۰ ورطم | ۱۴ تاربم

 ۹ ۷ یدالب ۰ رکات رس

 ٩ ۲۱ ماتیاکن | ۶ روپکت
 6۸ ۰۸ (دنس) دایآ ردیح ۱۱۱ ۹ هرووه

 oV ۳ وات هدوراب
 oV ۲ هریاچ ۱۱۹ تاروس

 ۷ ۷ ریکوم | ۵۹ اک

 1۲ e | ۴ او
 Re ao هلایتپ | ۹ هرودنیا
 9۷۸۹۰ نیالوام ۹۰ »۰۹ لویوتیشیرت

 00 AY‘ توکلیس | ۸ هرودام
 £o ۰ هروجتات 9تا روپلبج

 ۰: ۷ مانوک ایک | ۲ ۰۹ هکد
 ۳ ۹ سناپیا ۸۰ ۳ باک
 ۰۲ 6 لیوه ۷۹۶ هلابما
 ۳۲ ۸ را ولا ۷۸۰۵۹۰ دایآ یف

 روپ زوریف VA ۰۳ روپناهجهاش

 راصمو ۰ یه ونس تادراو كدنه

 پولوا هدنراهدار هس ور نویلم ٩٤٤ یهیلحم



0 
 د نوه

 نویلم۲ ۰ هدیئاصصخ فراعم ۰۳۲ یلاصیصخ۰ فا

 .ردبنم هرزوا ودرا لوق ٤ یرکص .ردهیور
 کسا لا كرك كدنه = . ىسهبخ رات لاوحا |
 هرکص ندنوا دارو كرزوترفن نالوا ییلامآ
 یلاوحا یهدننامز كرفصا قرع ندیا طبض کلم "
 كرل (یرآ) نریک هدنه هرکص اهد «بولوا لوه

 ینایها ماطر, یرلکتہا ریبعت (دیی) كرلنوب ینامز
 ود ر رو ندن رل هم وظنم یع دق عماج

 «هدلاحیرلت دلوا نیشن هیخ هدنرلوخد هدنه رایرآ |

 كلام هب یخارا لزوکوا « بوشود هنسداو كنک

 .یدرلشقبا نطو «هلکرت ین راشیاشاب هنبودب «هینلوا
 چوا قرهلوا عارز و نارواکنج « نیباهر رلنو |
 هدی«ءدق *یلاها نالوا یرلبولغم «ماسقنالاب هفنص |

 رابتعا رلفنص ماطر یغاشآ اهد یرافدنوطرقحم |

 ندنرل هیسایسلاوحا كبایرآ دنه یکسا .یدراشا
 یغدرلن و «بولوا مولعم یراهیبهذم لاوحا هدایز _
 تیهولا هتعیبط لاوحا ېکر لپ نالوا یرامنیمه |
 تدابع ههذاک لآ ۰ دكرهرب و یتروص

 ی رطاسا امور و نانو سا هلرلن و هک. یدراردیا ۱

 تقو قوچرب ۰ یدیا راو تیاشم قوچ هدننی |
 هل او یراکشا ریبعت (ود) دوخاب (اود) «هرکص#

 یر, «یقلخ یرب «ربارب هلبا هظفاحم یتدابع تنبذا |
 ؛اهارب ترابعندنرلت وق احماو فالتا هدیر«هظفام

 داجما یداقتعا بذاک هلا چوا هلبرلعا اویسو ونشيو
 هلتبسن هیاهار نالوا یوم كا كرلنوب « بودیا
 كرشو یریدنک قا :رد للا ا یاھار 1

 هفوصت «بولوا دقتعم هدهتیادحو رارب هللا یروص

 كن سامکحدنهو ؛ ؛ یدیا راو یر هفسلفرب ب زق

 دالبم . ردشفل و یاسا كربهفسلف نوت یراکفا

 رب هدنعسا ) یوماکاس ( لوا نرق ۷ ندا

 هدرا هرافم تدمر « كرهدیا اسد كرت هداز را

 اهارب «هلا داجما دیدج بهذمرپ «هرکص ندقداش

 هوس او تور سهام هام یه

Eیدیدج بهذمو قلخ « ندنکیدتبا در  

 نالآ یتمان (ادو )و ؛شمرتسوک تیفر هل

 دنه هدعبو هنفرطره كدنه یسهذمالت هانیدجوم

 « قرلساب هن رلتهج طیحمرب ریازجو نیچو قیچ
 .ردرلشعا رشن یدیدح بهذمو |

 « بولاق لومج هنب هدنرظن هب رغ ما اذه عم

 د ك  32

 مولعم هرکص ندنناحوتف كردنکسا كوب قجنآ

 یهددنهراارب هلسافو 2 رکن اهو هردشمالشاب هفلوا

 نالوا یلراو هدتهجوا « بولوا لاز یغد یمکح
 ق١ .یدشمامهریدتیناط هددنه یندنکس وقفل

 هدنه اررکمکرثلوفمو رانا تنابسآ هرکص لدنوا

 هلرلن لو ؛شقیا لیکشت رلتموکح قاطرب «هلزواجت
 شمالشاب هغمالوا ككا تایراحم هدننچ رلیارب

 لاع هللا یذر نرونلا یذ ناثع ترضح .یدنا

 2انغ هدنتفالخ نامز كن رلترضح نمدنفا هنع

 دنس «هلا لوخد هدنه ندنتهج یلاعش بغ مالسا

 ثانسیکیارب ندراتموکح كچوکوب هدنرلتهج جونقو
 هدننامز یوما ناوم نب كللادبمو ‹طبض ىتكآام

 تاحوتف ضعب هدنتهحوا كدنه فسو ن جا

 . یدرلشم همهدیا هظفام تفو قوح «هدهسرلشغ |

 نیکتکبس دو ناطاس هدنرخاوا یرعهنرف ی درد

 «شلیرطاردق هتا ,E ‹كر هدا تاحوتف كوس هددنه

 هیلاراشم . یدیا شمت یندبعم تانموسرومشمو
 یر هاضب قوچر «هلا رحل یعالسا نید هددنه

 یرید یزید كرلنبداقو « لب وح «هغب رش عماوج
 تادام ماطر یک قارحا هل راهزانج كنب راهجوق

 تدمر قالخا .یدیاشما منم ییهنالهاجو هنارادغ

 ۳ ندکدتبا هرادا ین مق ینضغلامش دادنه

 «بولک هرابروغ قم وکح كلاروا هدیرعه نرقیمیتلآ
 حج كد هنیصانم كکنکو هب هلاکت اةرش رل و

 هنسهراد هنعالسا كلاع یغد ی رلاروا « هلدو دح

 دارو ینافنا هرکص ندرلنت . یدرلشا لاخدا

 هدیلهد قلغا یو 3 «رلیهاش بطق ندنساما

 كدنه «هلجورخ كنلرویت هدعب ؛بوروس تموکح
 ٩ شقارب هدنجماشت آ و ناق یل هتروا هلیس کرب ندنجما
 نرق یحنوا راب ندندافحا هرکص ص تدم ییخرو

 هچرلیلاپوروا «هلطبض ېب یلهد هدنسادتبا یرجه
 تلود فورعم هلیمان ( ینلروطاریعا لرذم )
 صوصخ یلعوینالخا تبوبو؛ شتا لیکشت یبهیناکروک

 عیسو هاش ربکا نیدلا لالح نالوا یرلبعچوا

 كدنه «كرهدبا طبض یخد ینتسهمطق نکد هلدودح

 تیعجو قجنآ .یدرلشلوا كلام هنفرطره نامه

 هدنارج «هدنکد «كرهدیک «بویمروس تقو قوچ

 ۶ شعا لالعت سا لالعا ءالو یدل یاس

 هجمرآ ؛كر هديا نایصع یاوقاییمهر رئاسو هتارهمو



 Vo د نھ

 .وروآ ید ندفرطر .یدراشملا لیکشن راتموکح
 ریلزیکرو ۰ بول الشاب هفعئانب هنلحاوس دنهرابلاب

 ۰ یک یراق دلوا شنا طبض یراهاکسا شمب ندقوچ

 و زلکااو ؛شلآرارب ضمب ید رازنازف
 دنه یخد تکرش ییا بک ندراجنو نوب رحم
 .یدباراشعدیا راهاکتراجتو رارب قوچرب هدناحاوس

 ین و لر رک یه زا
 . یدرلشلوا لئان ناز ایتءا قوچرب ندنرارادمکح یلهدو
 «هدلاح یفیدلوا هدنتحیم هاج كنتلو دزملکن | تکر شوم

 «هرکص ندندشارفوا هلرازسنارف تقو لبخ رب
 هدنسادتنا یدالبهرضاح نرق «كر هلک باغ هرات و

 كرل ناره» ادا «هلکاام میسوت هبیرجما ندلحاوس

 ارصاو رلتلود كچوکو هک ٤ا طیضیرارپ درب درب
 ندلاحره « قرهشی راق هراهقرفو قافن یهدننیب
 یرلذحس هد۱۸ 1٩ ۰ یدرلشهالشاب هکلیا هدافتسا

 قسهطخ دوا هد۱۸ ٩۵و یا « بودیا بولغم

 هنوطع ما كرلیهاپس هدا ۸ «هرکص ندقدلآ

 «بونوط ینریخا كاهباکروک *هلالس نالوا ییخدم
 نامه رازملکنا هلهحوو .ردرلشمر و ماتخ هتل و دوم

 قرشا هعل وا کاخ هنسهعساو هعطق ده نوت

 ؛ شل آ هنسهرادا تح تلود یرارو «بودیا وغل

 یماروطاربعا دنه ةوالع هنغللارق هرتلکنا هد ۱ ۷۷و

 .ردشفلوا نالما

 نروس مکح داع ده (-ازرم)

 نالوایس و« نا ود هە رويت *هلالس

 كنب ردارب « بولوا یردارب تنوامو یلفوا كراب
 یئراق .هرایلنانفا هدنخ را ٩۵۸ هدنتموکح نام
 ناد هنس ههر" یردب هدب اکو «فالتا هد هب راع یی دتا

 ندنفرط نواه ناطاس هیضار یزق . ردشفلوا
 . یدشفلوا عیوزت هاش ربکا نیدنالالج یلغوا
 :ردکنوا یعابروش «بولوا ی.هرعش تعیبط

 یرحس مسن هک بش "هرطق ناز

 رک هلیح دصب درک ادج ربا زا
 یرپ كشر یا دناکچ لک خررب ات

 یرت هک اپ راب رازه هکاقح

(Indo-Chine) ۱ ERا  
a8چوا نانازوا یرفوط هونج  

 نکا «بولوا یسقرش كا كانسهرب زج هبش كوس

 یخدندفرطرب نددنه ندفرطر ابو «شفلو لوهج

 ید ی »| « ندنفر دلوا

 | لادنه

 شم هم هل دیا قبر قدنیح

۳۳8 ۰۳ O 

 د نھ ۰

 ینیدنلو لصتم ندنف رطیفویفارفج اپوروآ «نکیفو
 نالوا لکشتم ندنبیکرت یرلسا كنکلم ییا و

 .هلیسانعم « كنکءاروام » .ردشفل وا همت هلمساوب

Inde 80 .رربد یخد  

 هبش “اذ ییچ دنه .  یهحاسمو دودح

 ه دعل لندنسب ونجح لحاس « هدلاح یفیدلوا هرز زج

 یسافقو ینویب زاق هریزج هبشرب راط نیاشینکزآ رب
 یرفوط . « قرش بونج هرکصو هب وج هدناکش
 هل وول .ردبا برق هاوتسا طخ یجوا «قرهنازوا
 8 هدنر شیک كاو ۷۰ یو هون ندا

 طم هاشم « بولوا E یا

Eیبیلاهاو هرتمولیک موم  . 

 . یبرف لامش « نیجالامش .ردینک ۳ ۲9۰

 میخ رد یزفروک هلاکنب "ابیف «دنه ندنتهج
 یزافو روبافنیس" ي ونج « یزانوب هقالامو یدنه

 نيچ هنب ید 0 «یزکد نیچو یزفروک مایسو

 | .رددودمو طاع هلیزفروک نیکنوئو یزید

 ا دنه -۰یراناو لابج «یسیببط لعع
 [ اذاوتم ناه یرضوط هب قرش بونج ندیبیفلاعش
 ۱ دل را اطوب ؛بولوا ترابع ندرلغاط هرصچاقرب نا

 ازآ كب كرلفاط . ا رارهل قوجر هدنرهرآ

 «  بولوا زواجم ینعافترا كاءهرتم ۲۰۰۰ یررب
  نیددیرابداوو روتسم هلرلنامروا قیصكب یرثک |

 ندرلفرط راس یرب ندهنوا « ندنفیدلوا راطو

 كلوب و « شما تبفر هكا ناک-ا بولکر مدآ

 وناش < ENE ۰) امووتپ «( هرت ۲۱۹6 )
 الاب هلسلس یءرکموم هردهاسو (هرتم ۳۳۱۹ )٤

 چاق رب « بودیا ماود هدنسهر زج هبش هدر

 دق هیهرتم ۲۰۰۰ هن « هدلاح یفیدلا+ ۲ هدایز

 رولوا لصاو ردق هنحوا فلبهریزح هبشو ریاسکوت

 او كنغامرا ( مانم )و هدنفرط قرش كو

 نال وا یعافرا هرتم ۱۱۰۰ هدنسهروا ییداو

 ا ارم لابج یسلدلس (یاسا)
 داو غئوقم « بوازوا هقرش ندبرض یقرهلوا
 = ید هدنقرش یامنم .رولوا لصاو ردق

 بونازوا لابج هلساسر ایزارتم هلبا لحاس هونج
 ۱ رگ درم ۲۰۰۰ هدرارب شعب یعاشرا



 ندرلغاط روتسم هلرلنامروا و تفرک هنب رارب رب و
 .ردنراف

 «یداواربا : قر هالشاب ندییفیراره كوس كلا

 یعی) یوفغنوسو غنوقم « مانم «ولاس «غنولیس ٠|
 ییجمدرد «هدنامر یچوا كلبا . رد (قامریا لب 1

 هدعب و هدنسهرآ م: ا مایس ییعشب «هدمایس ۲

 قاب رج هدنیکن و هدیماعشب «هدنیشفشوف و حوبماق ۳

 لبا غنولیس زکلای «بولک ندنلخ ادنیچ یک ۱ر
 ی-هلج كرلنوب .راردبا نامین هدتکام لخاد ماته

 یادش یران اضفو قوچ یرلوص «ک.رد شیک 1
 ندف راعره «هدهسیا 1 یرددع «بولوا رلفام 1 1
 یس هراج هایم كنکاع «هلذلوا قوچ كب یرلمیات ۶
 ندنرلغاط (امو ناقارآ ) هنلحاس یلامش «یبرغ .ردلوټ
 ینیدلوا هعرفیرلارجم كران و «بونا راها قوچرپ

 رالودج ماطر تفرک «قرهشیراق هنیرارب رب «هدلاح |
 هدنسهر زج هبش هقالام .راردآ لگن راهيلادو |
 هلبا مایس لوک لوس لا .ردراو رهن جافرب یخ 4

 رد ( پاسهلنوت ) عقاو هدنسهرآ را جوبماق

 هرزوا تموم یلحاوس -.«یرازجو لحاوس |
 . ردیلتنقیح ییترک یخ «بولوا كسکوو قلایق

 رنو هدنرراوج یرلبصنم كرابهنا كوب کتاب
 رااحاس قل آ و زود لکشتم ندراروماچ یرلکدکود
 .رد,دک سکوت هک دک ینه ا لحا هس .ردراو

 یهدنرایشراقیرانوربو یوفو هل ر.تقیج نتاوسو
 رازج .روریدک [یناحاوس - روب هک كرازج

 لاش كني ف لحاس یراکوس لا فیءروکد

 مرسانت « یرلهطآ(۰ودج)و (یمار) یهدنفرط
 هبش هقالام « یبهعدتجم ریازج (قرام) یہ دنا
 غنانیولو «هرافنال «ونورت یهدنبیغ كنس ەر زك
 .هرزح (نورت ) ) و (غناش ش) یهدنجما یزفروکمایسو

 ینچ دنه یرازۀ ر وک نیکن وتو مایس «هباترام ردا
 9 هدنلحاوس

 كلام ی-اوه كننح دنه - س .یساوهو ماقا ۷

 هدر و رومی رب « بولوا هدلو صوصخ ههرا
 بونجردق هلولبا ندسیام .ردراو یعوم قاقاروق
 ؛ رربدفای رومغاب هلنرئک « بوسا یرلقلم یب ی
 ؛بوسا یراک زور قرش لاعشردق هدرام ندلواباو |

 نالوا یهرآ كعسوم کیا .رروس مکح قاقار 1
 ام هلا ناسی وترام

0۹< 

 ك.کو یرارب نالوا لوهحم ناه هدنبرق یدواد <

 ۰ ردش.اف وا ارحا تایامع ۱ قاعصهدایز كب فا اوه ا

 د ن ھ

 « هدهسیا هدایز ترارح هدنرلتهچ بونج .رولوا
 یکیارب قحن آ قرف یهدنسهرآ قوفص هلبا قامص
 چاو هدنتهج لاعش «هدلاح یغیدلوا ترابع ندهجرد
 ییدشا ردق ههجرد ۷ هرارلا نازيم هدرلفرط
 یر رومغاب . راقبح هدردق هبهحرد ۲۵ <« هدلاح

 روما «بولوا هدنروص یواسم « هدهسیا قوج
 «هدایز تب هدررب نالوا ضورعم هراکزور نر

 . رافابزآ كب هدرلتیح نالوا ظوفحم ندراکزور واو

 تانا - .یتداممو تاناویحو تالاب «یتالوصع
 قرش « هدنه قهج برع كني دنه هجتاناوبحو

 یالم هد یهر زج هبش هقالام یکه دب ونج «هنیچ فرط
 «جاس هدنرلنامروا «بولوا هاشن اهد هر ازج

 هل راعثا ررو كرو و یرلجاف آ دوم «لادنص

 یسیلشاب كا كننالوصح .رونلو یعاونا تیایساق[

 صوصخایلع « بولوا جرب یغیمترادم كنسیلاهاو
 یصکیا . رولوا لصاح هدنراهیلاد كرابهنا كوش
 هرئاسو یاچ «رصم «نوو «قوماپ ید هدهجرد
 «نادکرک ۰ لیف ی-هبیشحو تاناویح رب ر دشیتب

 سانسن « یعاولا تنويم « نالپق « یسهدنام نام
 «ریفیصیهلها تاناومح «بولوا ترابع ندهراسو

 قوچ نداعم هدنرلغاط .ردهراسو نوبق «تآ «لیف

 شموک «یالق «ریفاب « نوشروف «ریمد « بولوا
 تب ینالیراقرچ « هدهسروینلو یرلن دعم نوتلآ و
 یتیلک هدن- هر زج هبش هقالامزكااب « بولوا ژآ

 جارخا روک هدراهنس كودو  هدنیکن و و "یالف

 یخد یزاف لورتب هدنرلغاط امر ناقارآ .روبنلوا

 .ردشفل و

 با لا -.یسهیلق طئاسو «یتراجت و میانص
 كنا اها ؛ بولاي رل.ش یلیخ هدنراهاک تسد لاو

 AE شموک . ردراو یرادادعتسا هتعنص

 هل ریش یلهقاقو یلهعواو لزرکش مب ندنشید لیفو
 یخ ینراجت .رونلوا لامعا رلشاق یفآ ندکیا
 كا هللا جرب یفاجارخا هجلشاب «بولوا كلشيا

 ند هتسا رکي لتي" ر اراي هغایج هعواو هغلزوغنا صو رلشاق
 رایلیم یا یونس تاجارخاو تالاخدا . ردت رابع

 ناه كرار كوس :یلس هنلوا نیہ ` ردق قنارف

 «هده-ریلس هنلوا عضو لاح ماص هثنافس ریس یس هلج

 قو كن رل عبو هدنرازغ | كتب رمل ضعب هدلاح یر دمش

 كج هدیافرط رب یمناوءو «بولوا یرلمنام هدنراپر
 رازماکنا هدنتح برق



 د نھ

 ریمدرب هصیقرازسنارف هدنیکنونو کیا نوزوا یلیخ
 هنتعسو كنکام « هدهسراشا اشنا یطخ لو
 طئاسوو یرللو «بول وا نت a *یشالر و ةبسن

 .روینلول هدلاحرب یرک كپ یمهیلق

 .یرهبصق ورش ؛یسهیسایسو هیفارفج تایسش
 ۳ مایس « نامر مدقم لدنو ینیچ دنه -
 ريخا « نکیآ مقنم هلقتسم تلود ۳۲ هطرلعسا
 هنغل ر وطاریعا دنهو ؛طبض هرتلکنا ییسدجشرب كران و

 ادتبا ندنتلود مانآ ید هسنارف «یکییدتبا قاحا
 شا و فی او یوسف نیهاهز

 قلم کو هلبا مایس یءدطسو زکلاب لهجو 9.

 ل یار هلن سهر زج هبش هقلام نالوا

 ینماظعا مق كنتهجیفوذج كل ەررزج هبشوب .ردشلاق
 ویلا یخد رلتموکع تاچوک شب «بولآ هرکنا
 هدلاح ییدعش ۰ رردهدکغا هظفاع ین رالالقتسا
 رادقم هل هیعطس ةحاسم كرار ینیدنلو مقنم

 :ردشا هحور یراس و

 یاها هرتم ولیکم برع تکلم

 A ‘Yo VY ۰.۰ مرسانت عم نامرب عبا هبهرتلکئا

 “NS EVAN قلود مایس

 E ۳ } نیکنوت ءمان ال تر ات
 بسسودو
 3 9 جوبماق عبات هب هسلارق

 a AE ۸۱ ۰۰۰ یسهلقتسم “هربغص تاموکح هقالم

 1۰م .CV یرجھم روباغناس كت هرتلکلا

 ۳۳ > ۰ ینیچ دنه ًاعج

 «بولوا عقاو هدنتهج قرش لاعث یلود مأبس
 . ردیواح هدنتکلع ) سؤال ( نانلوب لقتسم من

 شمب هلرلیداو دازاهنا لوس ىرلار نوکسم كلا

 هر زجهبش هفالمو كنرلفرط جا «بولوا یلحاوس
 ند۲۰۰۰۰ندنرلرهش - ردکریس كب ییلاها كنس

 :ردیآ هجور رلنالوا یسوفن هدایز
 ( هدننشنشوق ) ( هدنامر )

 E E E هلادنام
٣ ES( دنیکنوتو ماتآ) |  
CES۰-۱ یوناه ۱  

 SCs هن وه و قوتلاع

 ا E هوي

 EE (هدسۋال)
 (هدنسهربزج هبش هقالم) | ۳۵ ele نوخال

 ٩ روپاغنیس eS یامخنیسق

 5 نووتجروج ( هدجوپماق )
 feo هقالم ۱ .Pee هب مون

 ۱ د نه 1°

 دنه - .یرلبهذمو ناسلو تیساج «ییلاها

 بوسنم هرفصا قرم یمظعا مق كنا اها ینیج

 اهد ندرلنوا قج آو هاشم هرایلنیچ ۰ بولوا
 شعثبراق یخد هلیرلسنج ییالمو دنه . راردرعسا

 .رویلپشالک ۲ ندنرلناسل و ندنراایس یرلقدلوا
 . هدایز یرلطالتخا هلرلباتبی و هلرلودنه كرلبلنامرب
 ۷ نیکنوو سوال ؛مانآ «مایس «نامرب . ردشلوا

  یرلناسل«بولوا بوسنم هتیسنجو یسهبندم *یلاها
 یراکدلپوس « هدهسیا راو قرف یلیخ هدنسهرآ

 ۰ ردمبات هلوصا و دعاوق عون رب ىلج كرلناسل
 رب یربآ فورعم هلیمسا ( رخ ) یبلاصها جوبماق
 یرلتبسانم هلرلیلدنه دارلنو «بودبا لیکشت تدسنح

 نسهر,زج هبش هقالم ینج بالم ۰ ردهدایز
 رکید كنينیچ دنه «رارب هلذلوا یسیلاها هععلشاب

 تراجت « بونلو هرزوا ترثک یخد .دنرلف رط
 روکذ م .ردهدنلا كرلنوب یمهم مقرب كکاپههک
 راشاب هدنلاح یثحو مویلا هدنرلغاط كمي هر زح همش

 ندنوک روب «هدهسیا راو یخد راوتبرفن قاط رب
 گراف رطرتاسو ده .رردهدقمشیراف هرلسالم هنوک

 كائابققوچرب نایاشاب هدلاحرپ یشحو مین هدنرافاط
 رد هن هجاساو تیسنج هدنرلنیو یرلتیسنج هسیا

 مولعم زونه ینیدنلود تمماشم ابو داحا ردق هبهج
 هکدتک هدکآاع و یخد رللتبج ۰ ردشمامهلوا

 ادو یعرلناسل رلیلمایس هلرللنامر . ردهدقلافوح

 لا ) یرلفدلوا شلآ نددنه ریارب هلییهذم
 زبج رلیلمان آ « هدلاح یرلفدزاب هلیعو ر كنطخ

 دوب رلیلمایس هلربلنامرب .راروبدیا لامتسا ینطخ
 یرلقدنلوت نیدتم لواندنوا «هدرهسیا عبا هنبهذم

 ۱ لا و تاداقتعا ضب ىخد ندنند اهارب

 ا 22| هظفاحم تاداع قاط رب ندنراریطاسأ
 هدرا هسا مبا هننید ادو اتروص یخد رلیامان آ

 > و هنحاورا كن رادادجا یدنک ماوع هدتتقح

 وفتوق یرلغنص رابکو ؛راردبا تدابع هرلبر و
 اس هلج گرلمالم .رلردبا تیاعر هنیهذم كسویج

 هسیا لئابق ضعب نانید (ناش) ابو ( نات )
 .رردبهذلا قسو

 لاوحا گنینیچ دنه -- - یسهیخرات لاوحا
 ۱۶ نداسیعدالیم زکای «بولوا لومجیسهعدق
 رلقدلوا شمریک هنتکام مانآ كرلبلچ لواهنس



 د نوه

 ؛ لوخد كنبهذم امهار هنامر هدراهرصوا هن و

 ندییدنرس كنبهذم ادو هدنسیدالیم خیرات ۳

 هیچ دنه مردن نداروا « بولبریتک «(وفی) |
 (رخ ) هدیدالبم نرف یجزکسو ؛ ینیدنلوا رشف
 ییدلوا شقیا سیسأت تود رب یتوت هاشموق

 كنرئیح دزه كرلىلامور هلرل اوب یسا . ردمولعم |

 تکامو كرلیلنیج . یدیفو یزربخالصا ندندوح

 .یدیا لوپج هجا برف هدیرانامولعم یکهدنقح |
 ندکدتا طی قلا مقكدنه رل رع لوا دلا

 | ربخ شدوجو یخد كرن دنه ه 8

 ینو رحمو راح مالسان دیا تک رح ندطتسو ندعو |

 و لوا كا . یدرلشلرلبا كد هناحاوس كنکاع و ۱

 زکترو هدیدالیم نرف یتا نوا . ردهطوطب |

 كنينیچدنه یون رحم اپوروآ ر کید هرکص ندرانواو
 فک فرط ره رەد و « تراز یلحاوس 1:

 ارابتعا ندنسیدالیم جرات ۱۸۲٤ . ردرشا |

 هبش وب ندنفرط قرد رازسنارفو برغ اا
 درب كتکاع ندهلوا رصع ر «بولبف وص ههریزج

 تنوا ؛بولآ هبتروا یایسو ؛ شا طبض ین |
 .ردرلشعوق هب کاك ویب ینتبدوج ومو لالقتسا یځد "

 تەجاص هنسهدام « دنمله » ]

 . لب رویپ
 هدنسهرآ ناجرا هما ناتسزوخ

 یخد هنسهوح «بولوا روتر ۱
 اقوچ رب شتا تأشن نداروا « هکارب و مساوب

 . لردفورمم هیت (یاودنه) |
 تعجارم 4 ۳ ی | ناتسودنه همجا هه ۵ ۰

 [ ۰ هلل روم

 | دنم دنه

 ۱ ناودنه

 دادن ( 130 Centrale ( ۱ یلعسو دنه دآر» 1

 تموکح ر هدنتهج بغ ۱
  ویجار ندنتهج یہف لاعثو الاع «بولواهزاته
 «هلیسهطخ تارک "ابر ۰ هلیسهزاتع تاموکح 8
 قرش بونج «هلبتلابا نكد سفن مبان هاب اب ونج

 هرتمولیک میرم ۲۰۱ ۰۱: یسهیعس ةحاسم
 . ردنوکسم هللا لاها ۱۰۳۱۸ ۸۱۳ «بولو ۱

 هلساس ( هدنو) ۰ ردپ ربش ( لابو ) یزکرص |
 دتع هقرش ندېرغ هدنسییونج مسق كتکلع لاج

۱ 

AA د نه 

 راها قوچر نبا ندنراک#ا یلامش كوب «بولوا
 ثكنک « هرکص ندکدتبا اوراو یس یسیضارا

 بصنم هنب رهن ( لابچ ) عبات هبهنچ هدنسهضوح
 یفامراهدو را نارآ یتسهسوذج دودح «هدلاح یغیدلوا

 .راقآ »رض ندقرش هرزوا كاکود هنب زفروک یک

 «بولوا مقاو هدنسهرآ هلئام یکیا تکلع هلهجووب

 «هلغلوا تبنم كب یسیضاراو قوچ یس+ راج هایم

 كنسیلاها . ردقوچ ینالوصع راسو قوماپ «جرب
 تموکح یندیموکح «بولوا مسم یعق كوس رب

 ۰ رد هیمالسا

 - اط ك راد افت و قاشا

 هرق) ۳ ۱ هوکو دنه

 بوئج كنت کام ریماب « قره را ندنس هلساس ( مورق

 ناشخدب هدهبو ناتسدرادهلبا (ناخاو) ادتناهدنتهج

 یضوط هب ینو برق هدنسهرآ ناتسرفاک هلا

 میت هنغامریا دنس ینسهضوح نوع و ؛ رئازوا

 2 د لباک « هل رف" ندنلسهظوح یر لاک
 یر هک « راب رآ هلوق کیا هدنتهج یض لات

 « هئاره هلب رلوسا ( هایس هوک ) هدب و ( اباب هوک )

 یرضوط هراهدسنف هلیعسا ( هرکلک) یرکید و
 یدمرس « بولوا هرتمولیک ۱۵۰ یی و . رنازوا
 ینکو كا كن رءورذ نالوا روتسم هلراراق

 هدنرلهافتراهرتم ۰۰۰ .ردهدنهافتراهرتم۷ ۰

 4۰۰۰ یرلذرط راس «بولرا هدیرلهم قوچرب
 قالبچ یرلکزا

 «دصز «بولوا ترابع ندتدنایفو یاکرت یدیضاراو

 هلیتسافو ترک كنب راشاط توقیذ رتاسو «توقای

 ۰ ردرووشم

 . شا ردق ههرتم ۲۲۱۰۰ و

 هر 2 یدنه مر (Océan Indien - طی
 ۰ بولوا ندنرازکد كوس كم را

 هیلارتسوآ و هدنقرش تباق رفآ « هدنونج كنایسآ

 ضرع۲۵۳ «قرهلوا هدنبیغ كنب ریازج یبالم هلیا
 جرد ° ردو هب ی وح ضم “°6 دلا مش

 .رولوا دم هدهرتم ورک NUN ی هدهبفارفح

 طخ رب كج هلیکح هنسهرآ یرلجوا تنه بلارتسوآ

 رګ «بولوا هروک هنذیدناوا راءتعا ردق هموهوم

 یزفروک هرصب و رجا رحم نالوا یرهبمش تیام
 بطق نمی هنندودح یلوئج دم٣ رح ندنرلاهتنم



 د نه

 ۸۰ یو « هسروالوا رابتعا دلدهنب رادم یب ونج

 .رولوا غلاب هب ءرتمولیک ۸۸۸۰ ینمیهیفارذج جرد
 كدنه ییعی هدنلع راط كا هسیا یا هرف ندقرش

 هدنرب شینک لاو 0۲۰۰ هدنساذح یلور نروموق

 هدنسهرآ یرلحوا ك هیلارتسوآ هلبا اق رف ۲ ینمی

 یسهیعطص اهحاسم .ردهرتم وابک ۰
 "درک نوتب ینمی هرتم واک مب رص ۷۲۳ ۰۲
 كوس رب ۰ ردهجهدایز ندنسخر كنب رازکد ضرا

 طبع رح اقرشهدنتج بونج «بولوا هدنلکش زفروک

 «ېک ی یدشل رب هلبا یسالطآ طبع رحم برضو هلریبک
 رګ یخد ندزافو جاقرب هدنرهرآ یرازج یفالم

 طرح رحم هن ندنلودج شیوس و هلري ېک طرح

 لامش ۰ رویدیا طالتخا هلدیف-رح عبات «یسالعآ
 هبشدنه هلب راعسا یزفروک هلاکنبو نامت رح هدنتهج
 یفیداوا یزفروک ییآ شاریآ ندنربرپ هلیسهریزج
 ندنربرب هلب رعلا ةربزج هدنجوا کیا هد كناص رحم «یک

 هدنجما كرلنو و یرازفروک ندعو نام شارپآ

 یی ) رجا رحمو ( یزفروک هرصب ین ) سراف رحم

 .ردراویزفروک ییارکید هلب راما ( یزبکد باش
 یرهرب زج كویبلا .رارید نامشرح هنمومم رلبع
 هدنفارطاگراقسغادم «بولوابدنرس هلاراةسغادم

 جاقر هدنسیشراق یحاوس فی رعلادرب زج هليا دنهو

 هزکد و . ردراو یخد یر طآ كجوک اط

 «هدایر «دنس «برعلاطش ندایسآ «زمماز نداف رفآ

 «یداواربا «هرتواهارب « كن «یروادوک «انش

E5 دریک تب کلا  
 هپ یرافرط یاس « بولوا تنص یلحاوس ككدنه

 هدنراتهح نانلوا لیدناقسا ردق هب ی دوش

oorیلعسو . ردشفل و كالهرد رد هب هرتم  

 كنبدنه طع رحم .ردنینیدلوا هرتم ۳۳ « ٤ قم

 قرهلواقوذص هدیسیکیآ هک «ردراو ین یی

 لحاوس فی هیلارتسوآ یر, «بواک ندسونج بطق
 «دلر هود یرغ وام و درک ندقدالاب نس هبق رش

 « قرەهنيصرا « ندنکیدشا برقت هیاوتسا طخ «و

 ندنکوایلحاوس قیبمازوم «هدلاح ینیدلرا قاعص
 - رب هیسالطآ ع ب ندننور دیما «هلرورص
 عطف هرتمولیک ۷ هدتعاس هدنلراط كا ین آو
 هبط ندمتچ ردق هیدجرادم یرکید ۰ ردیا

 ویو «رکب ندنتلآ گننوربدیما « بوئود یرغوط

 . ودسرد

 ر نه 32

 «رونقوط هنرانک ز کلاپ كنیدنه طبح رحم لهجو
 مقاطرب شلوا لصاح ندنراراکزور مام هدلحاوس

 موم نسا هدایز لا . ردراو یخد رلیتنفآ كچوک
 بونجضبو قرشلاعثو یب رف بونج یراراکزور
 -ادتبا كزاب هل رخاوا دارا . ردب رراکزور قرش

 اهد نیشیف « بولوا یادش ك یرهواعرف هدنرا

 ىنا

 هدنفاس الب رک كنتالو دادش 4

 وب سراب ۱۸ هنابرو | هه
 لودج هیدنه نالرآ ندنارف قرهلوا هدنسیقرث

 یعیش یفاثث «بولوا هب رترب یزک رم اضق هدنرزوا
 رب « یسلأاها ۱۷۰۰ «هرزوا قاوا ینس یلثرو

 ۲و یلاخرب « ینهاخ ۲۰۰ لزوکو یب « یرصن

 . ردراو یتکم

 ولج هالبرکس فن "الاعث یساضق 0

 یخد إب رغ «هلیفابتس هلح ارش « هلبرلاذق فج
 بم ۰۰ ۰ هدلاح ینیدلوا دودحم هل ماشلارب

 یه ۵۰۰ «یمیش ی ۸۹ ۰۰۰و هدنتعسو هرتمولک

 ٩۵۰۰۰ «هرزوا قلوا یلئارسا ی ۰۰۰و ینس

 ېب هیحانرپ هلیمان ( لغک ) «بولوا نوکسم هلبایلاها
 ر دشت هدنام و هلعرز 3 یبیلاها .ردنواح یخ د

 یخد هکمکید یراجاغآ امرخ ربا .راردلونشم هلکم

 یغد هرآو یادنب رادقم ررب ۰ ردراشمالشاب

 هلوالب و ککا څر یرابدنک « هدهسراررب دشتب

 3 را ا ییضارا هیاضق .زرتسب

 . یعقرپ هدشب نوا زکآاپ « هدهسیا ثبنم تاب لیطرش
 ۰ ردعور زم

 قوحر هداوروآ هلیساو ¡Henr( ت
 E ۱۳ یرته

 ِ . یرارادمکح امنا لآ -۱

 «بولوا یلغوا كونوا یسهقود هسفاص یسیجنرب

 هروایو ؛ شفلوا باضتا یلارف هنامرج هد
 هو هنرولندهسنارف «بول آ هنتعاطا تحی هآ وس هللا

 راراحم «یرا هالسا «یرلل هفراعلادو طف یخد
 أ هبصق جاقرب .یدشقا بولم یرلن وهو

 نادناخ هسناص .ردشا عضو تاماظن ماطربو
 ردشلکر وطاربا ؛ ندنلس « بولوا یوم



 .ردشل وایناخ نوئوا ییغوا «بودیا تافو ەد

 تموکح هدهسقاص تدمر . ردمورو هانیجشرب

 لارق هنامرج هد۱۰۰۲ ۰ هرکص ندکدروس
 یفلن ایتسرخ «بولوا یروطاربعا اینا ۱ و
 ندیا لوبق دوو ؛شعثایفوا قو نوجما رشن
 هب هنال آ یناتسهج «بودیا قالارت یاتسها و ناتسراحم

 هزعا « بودا تافو هد۱۰۲ ؛ .یدشلیا قالا |

 :ربشل رک هنس هر 1

 « بولوا بقلم هلیبقل « هرق » يسڪچوا -

 دارو یجنکیا بوسلم هننادناخ هبنوقارف
 یراراج هلرلباهج و ؛ رنمقىچەتخت ەد 0۹ .ردلفوا

 «باخعت | اب نالآ چوا بق اتم ین رر « بودیا بولغم

 هر وابو «قیدصت فرصت ك هيلوو هراالاق هرانامروو
 هد۱ ۰۰1و شا اطعا هناغ وا یدن ک« هلبصغ غل هقود ۱

 .ردشعا تافو نکیا هدکغا تمواقم هروالسا |
 « بولوا یلغوا ك_نیعجوا یدین درد مس

 ؛شلوافاخ هنسیدن؟«نکیآ هدنشاب 1 ۰۰3۱۰۵ |

 قسهدلاو یرهقودءهرب وابو هسق اص نالوا ندنساب رقاو |

 هدهسرشمالشاب هبامغي کرام «بوراقیچ ندتباصو _
 هبلغ هللرح نالعا هرلنو «هعلوا لصاو هدشر نس
 ريغ تاکرح «هد هسا شا د درتسا یقاوقح «قرهلج _

 «هدن راق دلوابولغم «بودیانایصع رلن وقاص «هلیس هق ال

 یغدو و ؛ شا تجارم هرآوغرغ یجندب اپ _
 تاجا یرنه .یدیشلیا توعد هامور یروطاریعا |

 پاپ رب رکید «هلطاقسا یرآ وغرغ «هقشب ندکدعا ۱

 نداسیلک ییسیدنک ایاپ «هدهسیا شمربدتبا باتا

 تا با لاذت لاک تبامن «ندنکیدتیا هلملو درط
 قجنآ . یدشقا لارمحتسا ینیوذع «بودیک هنفایآ |
 رکیدزب هل. ان نالق یصچوا ء هلبا عوجر ندنوم" ابقاعتم ۱

 یهآوس هنر, یبیدنکو ؛شمریدتبا باضنا ا
 برن هان آ ناشیقلق هنباضتا روطارپعا یلودوو
 هد۱۱۰۵ تیاجنو ؛شعئارغوا هل رالغوا یدنکو
 هل.تف رعم یل هنام ییسیدنک دار وق یٰلغوا كوي |

 هنسرب «بودیا رارف ندسبح »| ساحو طاقس

 ؛ شقا تافو هدنجما تافس هد( هژل ) کا
 یسهزانج هنس شب «هلبیبس یت دورطم نداسیلکو

 ر نه 2۷۹۳ و نره 8

 كنج در د ؛بولوا بقام هلیبقل کو ىسیجشب -
 نایصعیثراف هنیردب هد ۱۱۰۲ .ردیلفوا یعکیا

 روطارپعا هلوس هوقن كلاقساپ یجنکیا اپ «بودیا
 ییالوطندنسهلئسم یصن كرلساپاپ اقام ؛شاوا

 یاب «هلبا لوخد ًابرح هامور «بوشیزو هلبا اپ
 كرل اپایو هكا ج وتت یقسیدنک « كرهدیا ریسا

 «هدهسیا شالا رابحا هکرت هنسیدنک ینقح یصن

 ۶ ییزتسا لوهق a ندنراسا اب
 سورفآ ینسیدنک «هلا تح همانا هنملع كفيلک

 هنمع ین تم اب یا هنرزوا كیو . یدشا

 «بودیا موه هیامور رارکتب یرنه ۰ هلة شیقلاق
 هیفلخ «هلکعا تافو لافساپ یهکیا ایا هدهرص وا
 تاچ و ؛ شمشیقل اف هانا ینرکید «قرهشارغ وا

 _ هلیسهدهامم ( سمروو ) نانلوا دةم هد ۲

 هدنافالتخا و یرنهو ؛شلوا فرطر فالتخا و

 برح نالعا هبهسنارف نالوا شا مازتلا یبایاپ

 هد ۱۱۲۵۰ تقو یکجهشیریک رام «كرهدیا

 .ردشعا تافو

 سور راب :بولوابقام هیبقل « ناریت » ییعتل | -
 هدقل روطارعا ۰۱۱۹۰ .ردیلفوا كق رد رف ىج ر

 ندناب راع ضعب هدناخاد هنالآ «بولوا فاخ هتیردب

 یلیدلوا یتهراو تونا وو ییراف « هرکص
 لاصعسا هللا برح ینئایمدم یکه دنقح نیتلعس

 دراشیر فورم هل.بقل « کرول نالسرآ» .یدیشا

 هفلرادغ یکیدتبا هرلبل هیاعو لبس هلماعم یهدنقح

 «نکرینلرضاح هن رفس بیلص لها «هد ۱۱۹۷ «ییبم

 ".ردشعا تافو داف «هروک هنخیدنلوا نظ

 ۱۳۰۸ «نکیا یمهقود غروبمکول یدین دب
 - وا ایلاتا « قرهنلوا باخا روطارمعا هدنخرات

 هک دادرتسا یقوقح كداروطاریعا یخد هنبرز
 ندهراح رب یلئاف هلبلارق لوا و ؛ ششیقلاق

 ,خرتت ییدنک ارج «بوریک هبامور "ابرح «هرکص
 هد ۱۳۱۳ هدنسهرا تابراحم و و ؛ شمردتا

 .ردشعا تافو

 . یرللارف هسنارف س ۲

 یورو كنباق غوه و یلغوا ترور یسبجنرب
 .هدلاو نیتسرا كا داءقا ینردارب كجوک «بولوا



 ر نه

 هنر یردب هد ۱۰۳۱ «قرءهلاچ هبلف هناکداز هلیس
 .هقود هنوفرو یرداربو ؛ شک هتموکح دسم

 كوالسورای.هقود لوس هيسورو ؛ش٤ ا بصل هنغل
 تافو هد۱۰7۰ .یدشلیا جوزت ی ( هآ ) یزق

 . ردشغا

 «بولواییفوا تب آ وسنارف یجرب یسیینکیا -
 لراش روپعمو ؛شلوا فلخ هنردب هد۱ ۵ ۷

 هرکصلدلراش «بوشایغوا تفو قوچر هللا تنیک
 هرناتسلور و ؛شعا ه رام جاقرب هلرالوینایس! یغد

 ین رانیآ «بورتسوک ت موصخو نیکرب لوس یثراغ

 ماظن یمادعا كراناتنورب نالیرط نکردنا ارجا

 .ردشغا تافو هد۱ ۰٩ . یدیا شا ذاا

 «بودنآ جوزت یهنراق بوسنم هننادناخ سی دم

 قللارق یجوا ندرلنو و « شلوا یدالوا ۰
 .ردشغا

 ادتبا « پولوا یلغوا كينيا یسیچوا --

 تعاعش زارا هدنا راع ضعإ « هلغل وا ی. هقودوون آ

 هنغللارق ناتسها هد۱۵۷۳ < ندنکی دا تاردو

 « هلن نالا مزکبم هنر و ؛ شوا بالا

 فلخ هلراش یجزرقط «گرهدبا تدوع ههسنارف

 هباجیران اتسلورپ یشراف هن-هقود هزیک یدیا شلوا

 «زوهفیدنلوب هدنادعاسم ضمب هنیرلپدنک «پودیا
 هیقافا تنیهرب هلیقوشت تابهتود موق ص راکیلوتق

 هنتفرب كوب هدسراپ هد ۱۸۸ ۰ هاکغا کف

 «بودبا توعد نس هقود هزیک« هنیررزا یا روهظ
 رار هلا یرنه یلارق هراوا و ؛شمریدتا فلت

 هرزوا كنا طبض «بودیا هرصاحم یسراپ هد ٩

 دلوص كننادناخ ( ولاو ) . ردشملوا فلت «نکیا

 لاتا هدیرضو هیقسو شوک ؛ بولوا یرادمکع
 .یدبا بکس یتلاذر یاتسود بوبحم نالوا ردات

 ؛پولوا فورعمەلكەد « كو هیسجمدرد

 هنر ور یس هقود تنومرلقیلغوا ی آ كنپول تنس
 یلغوا 4 ( تربلاو هناژ ) یسهعلارف هراوان ندنلسن

 *لادنص هسنارف«هعاواضرقنم ینادناخآ و لاو « هلغلوا

 ندیاتافو هد۱ ۰۷۲ .یدیاراو یتارو قح هنتموکح

 ناتستورب یسیدنک«بولوا یلارق هراوان هنر, یسهدلاو
 روهشم «هدلاح ینیدلوا یناق كنلارف هسنارف «هلغلوا
 یندنک قرهلوا كلوتف یجنآ هدنماع لتف یلراب
 هدنراظن تحت كلدهنخرات ۱۰۷ هو ؛شلد هرانروق

V4 ر نه 

 ناتسنورپ «هلرارف هدروک ذم خیرات « بولپ ر دنلوب
 «بوک هنشاب كرلناتسنورو ؛شا راهظا ینبهذم
 تهاص# « هدلاح یفیدنل وا سوز آ ند نفرط باب

 تمرح تلللج هلیسهنسح فاصوا راسو تواضسو
 هرکص لدنس هنتف سراب . یدبا شعارق یتبحو

 «یقرهنلوا توعد هدادما ندنف رط یرنهیهچ والارف

 «هنرزوا یسفلوا فلت كلارق هدنسهرصاحم سراب

 4هسنارف ندنف رط ر دا رکسع هجرت بحاص

 ىس افاق الايه هیت نجمآو ؛ شفیام لار
 لراشیعت وا یناانیدراق نور «بویم اط ینسیدنک
 دكراکللوتقو یسهرصاحم سراب .یدشعا بانا هلمان

 هد ٥۹٣ ١ یرنه تام «بوروس تفو یلیخ قمواقم

 «بوریک هسراپ قرهلوا كيلوتف «هلکر یماناتسنورپ
 اذه عمو شفلوا لوبق ندنفرط موم یفللارف

 «یسهمرات رارف هتنات » ییدتا نالعا هنس یر

 هنبرلیدنکو «نیمأت ین رل هببهذمتبرح كران اتسنور هبا
 هیرتسوآ و ؛شغا اطعا تازابتماو تادعاسم قوجرب

 هظفاحم ینتیژیحو ذوف تبهسنارف یشراف ههمنایساو

 تراج «میانص «فراعم «هلامروما «كرهدیا العاو
 قفوم هتاحالصا قوح تب هحهرادا تایعش راسو

 تانا یغلهاوخریخو تمحم نالوا هنس هع «بولوا

 ندنفرط كيلوتق بصهتمر هد۱۱۱۰ .یدیا شلیا

 ۱ .ردشلوا یناخ یول یعچوا لغوا «بونل وا فات

 هلبزیمآ قشع میاقوو لاوحا «بولوا یسهوبح جاقرب

 انس رنه یگدردرتلوو ریش مکح .ردرومشم یخد

 . .ردشمکچ همظن كلس هلبناوع (هدایرنه) ىنلاح هجرت
 .یرللارق هرتلک:ا س ۳

 یلغوا یعچرا كمایلیو «رکنامج» یبیجرب
 ۱۱۰۰ ۰ نکیا یسهقود هیدنامرو ادا « پولوا

 "یلادنص هنبرپ كمايلپو «هلوق» یردارب «هدنخرات
 ندکذروس تموکع هنارهام هنس ۲ هو شمک هتموکح
 یف (هدلشام) یزبت «بودیا تافو هد۱ ۱۳۰ «هرکص

 ( نابنا ) ینکی « نکیا شا بصن تموکح ةثراو
 .ردشعا بصغ ینقح تو

 ما 4

 ا ر سس



 ر نه

 ۔ وقسا «هلطبض نقر تنهدنالریا و ؛شاوا لارق
 هسنارف .یدیا شلآ هنتعاطا تحت ید ییهیچ

 لاقتنا هنسیدنک ندنسهجوز و ندنرو هدنلخاد

 هد هاتر هقشب ندق دلوا كاامهرارب قوجر, ندیا

 بوشیزو هلبا هنناحور ءاسور . یدشع طبض |
 هد۱۱۸۹و ؛شلکرلالب قوچرب هنشاب ینالوط ندنو

 « یرو نالسرآ » «بودیاتافو همت كلاوفو |

 . ردشلوا یناخ راشیر رومشم هلیبقل |

 فورعم هلیبقل « زسیضارا » یسیفچوا -
 یغیدلوا هدنشا ٩ «هد ۱۲۱۲ «بولوایلفواهاژ |

 فلخ هنیردب هلیتیاصو كنسهفود قوربع « هداح |

 هکمروس تموکح تاذلاب هد ۱۲۱ ۱ 6 ٩

 كنیردب ندهوروم كلام یهدهسنارف «بوالشاب 1

 ششیق] اق هدادرتسا یرار یفیدلوا شا توف ۱

 بولغم ندنفرط یلولتنس یلارق هسنارق «هدهسیا

 عضو هبهیلچس ییدرو هنسیدنک لابا و ؛شاوا "
 .یدیا شمامهلوا قفوم «هدلاح ینیدشیلاچ هبا دپ

 .اسمو تازابتما ضمب «هلفمردشالرغآ یراکرو |
 «بوشایفوا تفو بخ هلرلن و راب ناشبقا اق هنماط تادع

 ندلئاوغو هلیسهیاغ هرلاوب كادرآ ودا یفوا تا |
 . ردشعا تافو هد ۲ «قرهلتروق 1

 ندندالوا دلدرآ ودا یعنچ وا یی درد ست

 راشیر يعکيا «بولوا یلغوا كنسهقود هرتساقنال

 «لادنص ًارخوم هدهسیاشلدبا ینو درط ندنفرط "
 برح یثراق «هیجوقساو هسنارفو ؛شمخ هتموطح "

 . ردشعا تافو هد ۱:٩۳ «هرکص ندکدتبا

 ENT «بولوا یلغوا كنيجندر د یسیعشب 1

 ندهلخادنتف یهدهسنارفو ؛شلوا فلخ هنر دب هد

 لئان هنتیبلاق تروقیرآ هل رح نالعا « هدافتسالاب ۲

 اعم ( ه ورت ) ییدتا دقم هد ۱:۲۰ و ؛شلوا

 جوزت ییهنب رتاق یزق كاراش یعتل آ هلیسهده

 تارو قح هدتموکح *یلادنص هسنارف «بودیآ

 ؛ شلوا كلام ه«هسنارف نوش ناه « قرهارق
 .ردشعا تافو هد ۱ ۲۲و

 كنبردب؛بولوا یلغوا كن یسیتلآ -
 مه « هدلاح ینیدلوا قلآ ۸ « هد ۲ هدننافو |

 دوولدب ندنسابرقا «هلفلوایارف هسنارف مه هرتلکنا

 ر نه 3۸۱

 هدهرتاکنا یسهقود رتسچولغ هدهسنارفو یمهقود

 هسنارف یس«فود دروفدب . یدبا شلوا یبیصو

 هد ۱۳۲۱ « كرهدیا بولغم یراش یجندب یارف

 شمربدییک ینجات ینالارق هسنارف هبیرنه یمتلآ
 یرازلکنا «بولاچ هبلغ لراش هد۱۳۰ «هدهسیا
 « هلغل وا قحا هجرت یحاصو ؛شعا جارخاندهسنارف

 « ندننیدمهلتروق ندناصو یخد هرکضب ندکدوس

 قروب ندرادتنا و ذوفن بابرا ید هدهرتلکنا

 نالو عوقو هدنرلن «بوشیقلاق هنلع یسهقود
 «هدهسیاشأل وا فلت ی.هقود قروب هدنر تنابراحم
 تاپ « پودیا ماود هدتفلاخ درآ ودا ییغوا

 هردنولو طاقسا یلیرنه «ككر«ک بلا هد 4

 ؛ شعا طبض ی«وکح*یلادنص «كرهدبا سبح هنس هلق

 هلیسهسیسد ك ( قیدراو ) قاهرآ رب هد ۱۷۰و

 طاقسا هنن بقعرد « هدهسیا شغل وا هداما هتخت

 «هروک هنفیدنلوا نظ «هدسبم « قرهنلوا سبحو
 . ردشعا تافو ا

 «بولوا یسئر كننادناخ ( رودون)یسیجتدی -
 یجندرد ناببلافن [ نالوا یر كننادناخ (قرو )
 ۰ نکیآ شغل وا ق ندهرتاک:ا ندنفرط درآ ودا

 ه۳موکح "لادنص هزلکدا «بودنآتدوع هد ۱ ۰۵

 ءادناخ (قرو )و ؛شمالشاب »ام دا نتارو قح نالوا

 نالوا عناو بودبا جوزت ېب (هتبازلا) یسهراو كنن
 طبض ینتتموکح*یلادنص هرتلک:ا «هلکلک ب اف هدهبراحم

 «بولک ندنقح كنبعدم چ وا ندیا روهظو ؛شعا

 ؛شمالشاب هکمروس مکع هلنوکسلاک هرکص ندنوا
 یلتیلک بولوا سسخ كب .ردشغ |تافو هد۱ ٩۵۰و

 ین لتحایس تایفشکو یببرح روماو؛ شمالپ واط تورت
 فشک هدانق هدننامز كو «بودیا هاجو مازتلا

 لارق هبچوقسا هتیرکرام یزق كوس . یدشغل وا

 درآ وتسا ًارغژم تبرهصو «هقمراوهفاژ یجندرد

 بسا ےک هنشموکح *لادنض هرلک#ا كتنادناخ
 لوا

 ۱6۰۹ «بولوا یلغوا كنبجتدب یسیجنزکس -
 یرشبا ادا و ؛شلوا فلخ هشرد هدنخرات

 قوذ «بوقارب هنبلا ك (یسلوو) یلبکو شاب الماک
 هسنارف ندنفرط كو «نکیآ شاید هنس هیلاک او



 ر ناو

 تو تفویییخر «قرهنلواقوس هبرح هلا

 ریشمه بودبا لص هللا یول یمنکیا نوا ؛هرکص
 2 7 وسنارف یجنرو ؛شعا جوز کوا هدى هرام

 ندنفرط لیکو شاب هنب « هدسیا شلنا تیام
 هواب قجآو ؛ شفلوا قوس هنفرط تنیک لراش
 ندنتوق كروطاربعا موقم 5 ندنسهبراح

 .یدیاشاوابلاط هنفافنا فل هسنارف «بولوا مهوتم

 ۰ (نیل و هنآ ) نانلو هدنتیعم كنس هعلارت نوغارآ

 ارتفا رب یتسیراق «نوجما جوزت یلوا «بودیا هقالع

 «بوشیزو هلبا پاپ «ندنکیدتسیا كنا ییلطت هلا
 ییدنکو «یفیدلوا كيلوتف بصهتم ردف هتقو وا

 - ور « هدلاح یی دزاب باتکرب هدنماع دارت ول یخد

 «بولآ یراق چاق رو ؛شلسک ییباح كرلناتست

 هلا اب .یدیا شم لا لتقینقاطرو «ییلطت ینقاطرب
 "و سنارف یجنرب یلارق هسنارف هرکص ندقدشیزو

 لراش « هدهسیا شا هظفاحم یتاپسانم نسح هلا

 برح نالما زن ۵ 44 هلقوس تنی

 .یدیشعا لص هن هدعبو ؛طبض یب هنولوت «بودیا
 دالوا زق کیاو كکرارب «بودبا تافو هد ۷

 .ردراشمروس تموکح هد وا هک« ردشقارب

 .یرارادمکح هلتساف -- ء

 یردب«نکیا هدنشا ٩ ۰« هد۱۲۱ ٤ یسیجر
 « شلوا فلخ هدنغالارق هلبتساق هسنوفل ۲ یجنزوقط

 یسهریشمهیرادتقاو مکح.ردش | تافوهد۱ ۲۱۱ و

 .یدیشمر و هن رللا كنتئوت هرال هلبا هرجنرب

 ریغدلو كسنوذاآ یجنرب نوا یسیکیا --
 ۰ نکیآ یتوق 1 هراماتساارت ) « بولوا یعورشم

 «قرهشاضوا لیخر هلا وردب « نارت » یردارب

 ر, عفاو هدنرلنی و « بولغم هد ۱۳٣۹ یتسیدنک

 طبض یغللارق هلبتساق « هلا لتف هناشاخ هدناقالم

 ییدتا هلرالارق نوغارآ و هراوان «زکترویو؛ شما

 .ردشقعا تافو هد۱۳۷ ۹۰ یدبا شلکب اف هدر هراحم

 تلاوسج یجنرب یلارف هلیتساق یسیعچوا -
 یفیدلوا هدنشاب ۱۱ «هد ۱۳۹۰ «بولوا یلغوا

 تو كن لهیمعو ؛ ٠ لوا تاخ هتسبدنک هدا

 وذع « كر هديا بولغم ین رابدنک «بولتروق ندنتب

 براغ» یغد یرلیلزیکتروپ و ؛ شبا هلماسم هلبا
 .ردشا تافو هد ۱:۰ «هرکص ندکدتبا

AA او ھ 

 تباژ یهکیا لارف هلیتساف یسیجمدرد -

 ؛شلوا فاخ هشردب هد ۰ 4 «بولوا یلغوا

 یزبق « هرکص ندکدتا هراح رب هللا نوفارآو
 هلیس هعش نیا لوبق ینسلواثراو هتموکح كلی هناژ

 لبج «بودیا برح هلرلبرع هرکصو ؛شهثایفوا
 «ېکی فیل را هیفس یسیدن 13۳ یدباشلیا طبض قراط

 ترفل «نوهکیدتا هدعاسم هنتهافس كنسهحوز

 هد ۱۶۷  «هدلاح یفیدلوا رهظم هب یوم ریةحتو

 ۱ .ردشغ | تافو

 .یرالارق و سنرپ زیکارو ٥

 «بوروس مکح یک چواهلعساوب یخدهدزیک رو

 یلغوا كئربور جرب یسهقود هبنوغرو یسیجنرب

 ۱ دح كنسرادمکح نادناخ زیکترو «هدلاح ینیدلوا

 ا تمدخ كنب رللارق هلیتساق ۰ ردیسالعا

 ا هدنابراحم ییدتبا یثراف هراب ع « بورک
 بصل هنذلتنوف كزکترو یکیدتبا طط هد ۰ 0

 | .دهراع ییدتنا لرل هد۱۱۱۲ و ؛شفلوا

 ۱ لارق سنوفلآ یجنرب یغوا . یدشادیا فات

 اا یتناونع

 «بولوا یسهقود ( وزیو ) ییهنکیا 3
 .یدیالغوا یجتدرد كناوج یجنرب لارف زیکرو

 «لیکشتقیمج نوب رحم رب «بولوا رهام هدکلبع
 لحاوساق رفآ «قرهقیچ هرلتحایس قوچرب تاذلابو

 ندرلبیع .یدیشعا فشکررپ قوچرب هدنس هری
 ِ ردیسیدن؟ ناناللوق بالرطسا لوادلا بوت رکوا

 ردشعا تافو هدنرلخ را ۳

 لغدا یصچوا كلثوناما لارق یسیعچوا -

 الب تیایتسابس ینکی «نکیآ سویق-پ شاب «بولوا
 توع د هنتخن زکترو هد۱ ۰۷۸ «هنرزوا یتافودلو

 هشيارب «هلغلوا مدآ رب سوسومو تاشوکو ؛شغلوا
 «هرکص ندکد روس مکح هنس ییا«نب زسقلوا قفوم

 یزیکترو یلارف هیناپسا «هدنکیدتسا تافو ثراوالب

 ۰ یدشعا طبض

Huallagaوزامآ هدورپ  

 یعف یراقوت r ۱ و
 بولوایاچرب ریلیکود هنب رهن ( نوینارام ) نالوا
 هدنسهرآ هرت» ولیک ۱۲۰۰ هللا ۱۰۰۰ یبارج

 . ردلاص هتنافسریس یمسقرو



۸۳ Tor TO 

 ب وه
 یراص» ] (110228- 11:1 )

 | یاه غن اوه [:تعجارص هنسهدام « زکد
 یراص»یمی ( 11020786-110 )

 راكوي كاكنيچ « قامرپا ۱ وه
 ندنراکتا قرشلا كنب را باب تب ؛بولوا ندنرلفام |

 هنتلابا (وسناف ) « قرهقآ یرغوط هقرش «هلناعسن

 یلایاو «بونود یرغوط «قرشلامش هدهبو ؛رریک
 «هلامش«هللا لوخد هناتسلوفم «هرکص ندکدتبا قش

 سفن «هلئدوع یرغوط هیونج هرکص هقرش هدعب
 هنر لتلایا ( یس ناش ) هلبا ( یسنش ) «بوریک هنیچ |
 «بولود یرغوط هقرش «قی رفتلادسب یشدودح |

 ثتلاراوو ؛ ردا قش ندنسهروا قتلابا نان

 «هرزوا كلکود هنب زفروک یوم «هدنتبج قرش |
 «هلکرت ننسارجم کسا نالوا یرغرط «لاعث قرث

 هنتلایا یفوهناذن «قردفآ یرغوط «قرش بونج 1

 وسغناک «بوئود یرغولع هقرش هدارواو « رریک
 لوس جاقرب هدنسهترآ یررب هدنلیاوو «رک هنتلایا

 «قرهلرآ هرالوق مفاط رب «هلرورص ندنجما كلوک

 «هدهسیا قوچ یرلمبات . روایکود هنیزکد نيچ

 یار . ردنرابع ندراهنا كچوک ةبسن یسهلچ
 یسهضوحو هدنفوزوا هرتمولک ٩۷۰۰

 ینوص ۰ ردهدنتعسو هرتمولیک مبرم ۱:۰۰ ۰ ۰

 . ردلداعم هب ورم قیدکود كلب

 نا تنسارعش ے4 نرف نوا

 رات ا ییاوه

 وش . ردراو یسهبشاح ر۰ ید هةي رش ارد e ۱۳۲ ال ۰ ی 0

 ۹ : ردك ةا تب ٩
 هلاج ناوه یدک بثع بآ ترسح

 مهچک ندنک هدزب نوچا هداب هن هداچ

 ككا چار هد ندنسارهش ناربا س

 ردیصلخ

ES 4ارتس وآ ( ۲۵ 1 . 

 هامات یهدنب ونج تلبهیل دوو تداپوه ۱

 ارتکاو هدنعأس قرف برنج ا هو
  SONهلا ینونج ضرع ۱۵۳۰۳۲۲

 یزکرس تنهروکذ م "هر. زج عقاو هدیقرش لوظ

VY ت و ھ 

 «یسلاها ۲۸ 4۸ «بولوا رمثرب مظتنمو لزوک

 یس هير زاودو هینبا منصم «یرلفاقوس شین؟وزود

 لکم «ی-هبلام تاسوم راس هلربتاکم ددعتم

 هیغاب لزوک هلبرلراوج حرفمو تبنم «یسهاضتک
 یراجن كلشیا «ینایل مالغاص «یراهاکجرف و
 ( نوتسجنول ) عقاو هدنسیا مش لحاس تیهریزجو
 - ردراو یلعخ لو ریمد رب دتمع كد هن هلکسا

 ٤  ۱۸۰ردشفلوا سیسأت هد ۰
 ەجترلاد ¿کو ( 110۱۱621044 ) ) بم مع

RE توتتوه] 

 هلینورپ دیما هدنسپیف بونج یاهننم كناقرفآ
 هدنر فرم نا كنب لرع*یساقیرف آ هینامآ یفیفبونج

 بولوا موقر, نک اس هدنرلتمح یلوج یراهالاقو «

 هقرشو لام اهد .رویدبا لیکشت قرعرب هج رآ
 كد هنبرلنیق اوتسا طخ و هنعب انموفآ وق و زیماز یرغوط
 هلماوقا نانید ناعیویو وتناب «یاوزاب نالوا رشتنم
 لاکشاو لاوحا « هدهسیا راو یراهیسنج تبارق
 هنم رلشاب یدنک «هسرولوا تفد هجا هلن را هیعیمط

 دلرلیلاپ وروآ . ریایشالک ۲ یراکدتہا لیکشت قعر,
 ابوروآ هدعب «بولوا رشتنم ردق هلحاوس هدندورو
 اهدو «شلدروکسو هبیرجما ندنفرط یرارجای«
 هناحاوس یلورب دیما .راردهدک1دروکسو هد یرلبا

 توتنتوه هدیوق ( هاما ) نانلوت هدرالم برق

 یرلقدنلو كرلتوتناوه مویلا .ردندننابمش ییسنج

 و را. و یون مهر هد فر
 هدلاح یی دمش .ردراو ۰۰

 هدایز قوج ندنو لوا ندندورو كرلبلاپ وروآ

 ھه یراص رلتوتنوه .ردظولم یرلندلوا شقلو

 قجالا «بولوارلمدآ یو هصرقو یلزکب ءایس لئام
 هبیرجاو یرویسیراهکج «ییتنقیچ هدابز یرلکیک

 «قیقراصو نیلاقیرلق!دوط «لوس یرلزغآ «شملکچ
 كن زوکو قیصابو یصای یرلنور «لزوکیرلشید

 «یسوبو راط یراال ۲«لئام هیراتو یرلقوریوق
 قالوقو كوب یرلنالوف «ینلراووو كچوکی رلافق
 یرلندب « كچوک یرلفبآو لا « زسیلاب یرلزون
 یغاشآ دكا دارعب عو .ردوروق یرلتاجمو هیمحلم
 ۔راق . زدزا ك یرادادعتسا « بولوا هدنراکرد

 یرلیرفاص : ردراو یرلصاخ بیرف ییا كنبرلپ
 ردق قجهریدروط هدنت وا نیزسق هالغاب ینرلقحوج

 «بونلوا نیمختردق ۰



 د ور

 ندنرلقیساق ؛بولوا ییتنقیج هدنتروص نیدنهاشرو

 گنبرتقلبوا هدنروص كاج هدبا تروعرتس هدیغاشآ

 ندمعثو یزد یتعی یمیبط راقراص ردق هه روا

 یرلتوتننوه هصاخ کیا !ردراو یراک اکرار ترابع

 هلرلتوتننوه . ردیفاک هفعوق هنلاح صوصخ قرعرب

 هدیرلسنجزم شعب بکس ندرارجاهم یلکالق
 .ردراو

 .رشتسم ربهاشم /ا ۲

 ا « یبرع 9 1 ۱ رکتیاوه
 تب هیماس ما هلمالسا ندو هاد ران اا ینادلکو یایرس

 . ردشم زا باتک جاقر راد هنسهیخرات لاوحا

 هدنونفلاراد چاق رب «بوغوط هدشروز هدا ۰

 ج هد ۱۱۱۷ اعا يلم ةفادا هبسلا

 .ردشاغوب هدلوکرب ءاضقربارب هلبدالوا
 ن, بواج نب حابر نب هتلادبع نب )

O Ts 
 هدنرلتهجتومرضع و نع «بولوا ندایجناءامدق (حون
 دام موق نده رام برع نالوا شمل نکاس

 شمباص هرغکو كرش « هدلاح یغیدلوا ندندالوا

 توعد هقح ید ؛قرالل روس ثب هنموق نالوا
 هدناصعو رغ؟«پویلک هناعا دام موق «هدهسیا شا

 كاله یرنو قح بانج «ندنرلکدتبا رارصا «
 دوه ترضح « هدنکجهدبا بارخ ین رلهرومعمو

 ناک ناجا «هنیرزوا یهلا سا یتبدلآ (مالسلاهیلع)
 كرهديا تره هبهمرکم کم رارب هلبس هیاحم «

 خم رات نامز یغیداشاب . ردشعا لاحرا هداروا

 .ردهدنغا تلوه مالظ یی دم هديا طب

  0 1تل هرتلکن ا

 ا هدنتلایا | دلیفسرووه

  ۴بولوا رهش رب هدنسببف بونج هرتهولیک «
 ٩۰ ۷ ۰ كوب راسو لاش « هخوح و یسیلاها

 یفراجت كل شبا هلرلرحب و یرهقرباف تاجوسنم
 .ردرهش رب نیکر ج لب «هدلاح یفیدلوا

  ( Hudsonاشم زملع:ا

 وب ۱ نوسدوه 2
 هنمانقکرش راجت زلکاا رب هد ۱۱۱۱ و ۱۹۱۰ و

 فشک یرح قیرطرب هبایسآ ندنلاعث تیاقسآ
 هدنررفس كوصو شا رفس چاق رب «هرزوا كا

 «بودیا نایصع یسهفلاط « هلکذکون قازرا نیک

 د و ھ 71۸

 هلادنصرپ یبیجکقداص ییآ رو ینافواو ینسیدنک
 اهدرب .یدرلشغ | دارت هدرازکد لوه « گر هر دنب

 34 ییدتبا فذک ی سا .ردشهاطوط ییاشنو مان

 .ردشلوا مع ههراسو زفروک كوس
 ۵10, 166۳) یزیکد ابو یوق ) .

 ۱ لاعش فناق مآ ( ۵ ۱ ی وج

 رب كويب عبا هبیسالعآ طیح رحم هدنتهج یبرض
 ضرع 6۳ هلبا ۰۱۳ « بولوا زبکد یو زفروک

 دتم هدنرهرآ ینرف لوط ٩۸۳ هلا ٩۸۰و یلامش

 ۲ ًابرقت یو هقرش بونج ندیب رض لام .رولوا
 9۸۰۰ برف یا هدنرب شین او ۰
  «یضارانسهعطق نوبنیءود ندفرطرره .ردهرتمولیک
 یک هدنتهج قرش لامش « بولوا طاح هاب سهدراب

 ۲ اهدو هلیسهریزج نوتپءانوس یلامش یغد قاقبچآ
 | ؛رویلبرآ هزافو راط مقاطرب هلبا هطآ جاقرب كچوک

 نالوا یو هرتمولک ۰۰٩و ننود هقرش ندارواو

 طالتخا هللا یسالطآ طیرح ندنزافو نوسدوه
 ندنلودج (سقوف) نانازوا یرضولع هلاعش .روبدیا
 درازافوب شکوط قوجر نانلو هدنسهوا كبواو

 اسم .روندیا طالتخا هلبا یلامث طبعرح ید
 ۱ اوس ۰ ردهرتمولیک مب رص ١ ۰۹ ۸ یس هبعطس

 رلنوب « بولوا ترابع ندرابوقو زفروک مقاطرب

 ٤٥۰ یوو عفاو هدیترش بونج یابتنم کوس كا
 ردسوف ( سماج ) نالوا هرتمرابک ۲۱۰ هدیکا
 یضوط هنلخدم « بولوا هرتم ۱۳۰ تمص یو

 « بولوا كکویو قایق یلحاوس .راترآ هکدنیک
 ردیبک قوب یرلنایل هقشب ندنرلبصنم دراپا
 كجو یربن ( لیچروچ ) زکااي یغد ندرلنوو
 ج) هدنتهج ییرغلاعث .رددعاسم هنبریس كراك

 زکدوب ۰ ردراو حلخرب نوزوا تب هلیسا ( دلیف
 ندلحاس یرث ۱ «بولوا قوج فب رابنا نایکود

 , او «ردیرلقاآ كراوک نانلو قازوا قوچ زآ
 | كەنس £ ندنجا كنل وك جاقرب بقاعتم ین رب

 دنلوب هدنلاح كوم یرلوص دازکد هدنساومرثکا
 رارواوو هتفه ٠ یت ۲ نب زای یرلیکنکلب «ندنفی
 یراراوج نلحاوس . رلسهیلشبا یآ چ وا تیاهن

 زکلاب «هلفلوا ترابع ندهیشحوو هیلاخ *یضارا

 1۳ گلنتکرش زلکنارب نالوا سسؤم نوت رج داروک
 كا هک ؛رویناو هک تا ییارب یفیدلوا شچآ



 د و ه

 و

 . رد ( یروتقافقرو ) نانلوب هدنپ
 16۵۱۲01۲ -d’ Hud زاف :

 انآ ہدیل امش ۱ نوت روم ۱

 یسالطآ طیعرحم هلبزکد نوسدوه نانلوا ناو
 زافو رب كوب و شین؟ بجوم یلعالتخا هدنسهرآ
 رودارب ال كنسهمسا و تکام نوینیم ود "ابونج بولوا

 هدنپ یسهیلاخ "یفارا ( نفاب ) "الا هلس طف
 ضرع ۱:۳ هللا ۱۰۳۲۰ .روینازوا هره ندق ۰

 هلا ۱۹ ۰ یکاو هرتمویک ٩۰۰ یبوب «بولوا دت
 مدیسالطآ طبع رحم كرك .ردهدنرلهرآ هرتموایک ۷
 هطآ رشیکیآ هدنلخدم یهدنزکد نوسدوه درکو

 .دنجا ۰ رروپرآ هزافوب رچوا لخدم «بوللو
 یافسریس كادهنطساوا كلولبا ندنلماوا لزوم قج
 دودسم هلرازوب هدراسوم راس «بوای هلوا نکم

 1۲6۳۲۱۱01۳6) یسضارا یوق | ۰

 ( de la 2 e ۱ نوسدوه

 فورم هلیسا (نوینیمود) ویلا هدیلاعت یاقصآ
 هدنسیبیف لاعش كن هدانق ندهعساو تکلع نالوا
 «بولوا مسا نیرو امدقم هب هیلاخ ةمساو *یضارا هم

 ۰ « یسیضارا یبرغ لاعش » یمظعا مق نوک و

 هب رسا ( نیناوبک) و « یبیشارا قرش لاش
 [. تعجاص هنسهدام « نونیمود» ] .روشلوا هیعل

 كلام ( ۲۲50۲ ) یغامرا | ۰

 Hh اب ۱ نوسد وب
 هدنتهج لاعش فیهروکذ م تموکح هک «ردقامربا وب

 ندنفاط (قادنوریدآ) نالوایافترا هرم ۰۶
 ۱۰۰۰ و ۸۰۰ «کرلاب ندیاچ یکیا ندیا نامی

 وا هنو كرللوك قاط نا نالوا هدنرلمافترا ه

 ینراوص قوغصو قارب كرلباچ ماطر قیا ندغ
 لیکشت راشینبا یلتعرس و راهلالش ضعب «هلبا مچ
 هب هوا« هدلاح یشیدلوا كوب لیخ درک ندکدتیا

 یزکم كنروهجو ؛راقآ یرفوط هبونج «كرهنی
 تیهروم چاق رب رکید هبرهش (یابلآ ) نالو
 هل یهظع رهث (قروون) « زورلا دمب ندنج
 هنیوق قرویویت «كرهک ندنسهرآ ( قیس یسرج
 یار . رولیکود هب یسالطآ طع رح نداروا
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 ۱۹۰ «بولوا هدندلن وزوا هرتم واک ۰ ۰ اب
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 كره ( نوسلن ) نالوایغایآ كنلوک ( كينو )

 وج

 لاص هريس یغد نوجا نئافس كوي یا هرتمولک
 «بودبا عسول هدنرب جاقرب . ردنراجت ییرطرب كوسو
 .ردیا لکو رالوک هدنتعسو هرتم ولیک نارآ شل

 .ردءرتمولیکر ب کا هدنکوا قرووشت
 كلام ها و ( ۲۲

 .وا هرومعم ا 0 ۱ نوسدوخ

 ثكنینال آ و هدنتیروهچ قرو و یراکویب كا بول
 هرتمولک ۱۹ ۰ هد كن رو وبن هد ونج هرتمولیک ۰

 عقاو راک لاوص كار نالوا یانمهو هدنل امش

 هلا (هنتآ ) یکهدنسیشراقو ۰ هک ءردالوا

 .ردراو یسل اها ۱ ۷۰ راز

 ,Horace اه یی
 :نیت ال i ۱ اروه

 ند (مالسلا هيلع) یسع دالیم «بولوا ندنسارمش

 مدند-هبصآ ( هیسونو) تب ( هيلوبآ ) لوا هنس ٤
 «بودیآ لبصحم تادا هدهنتاو امورو ؛ شم وط

 هب هبلخاد نتف ندیا روهظ هرکص ندننافو كرصق
 قماش « قرهنلوا هرداصم یلمام ۰ هفعشیراق
 شاوا روبجم هناا مسا ترومأم كو وکر «نوجا
 تابسانمبسک ها (لیجررو) ریش یعاش هدمب .یدیا
 «هلغغ وا مد هس وتسغوآ ندنفرط فو « بو دیا

 یالماشغل وا هرداصم «رارز هلک رو تبرومآمرب
 دارم ید یهجوت هبنر و هاج و ؛ شفلوا هداما
 . انفو لب رشم فوسلف یسیدنک ۰ هدهسلا شل سا

 هلبا زآ «بویعا لوبق ؛ندنشدلوا مدآ رب راکتع
 « دار هلیکح هکتفح كح وکرب یغنیدلوا كلامو هافتکا

 دالبم .یدیشعا لاغتشا هک وس رعش هداروا
 . ردشغا تافو هدنشاب ۵۷ لوا هنس ۷ نداسیع
 مدا رب يحاصقالخا نسحو هاوخریخ «ماح «نکاس
 راسو فئاطل «تایوجه «تایلزغ یلیخ رب . یدیا
 .ردراو ینیلأت رب هلبناونع « رعش تمنص » هلیراعشا

 را ا ۱ نروه ,دنال وه لاعش كن (110072) | ۰
 یزفروک ( هزردیوز ) قرهلوا هدنسیقرش لاعت
 ۸٩۰۰ ۰ بولوا هبصق رب یزکم اضق هدنلحاس
 هردراوینراجن رينپ و تاناویح كلشیا تبو یسیلاها
 هدا یلدټ هک دتيک ۰ بولوا كوب اهد هلیتقو
 . ردهدقل وط زیکد هدنکوا و

(Hoorn) ۱ "َیھت هدلدتعم طيح رحم  

 هدنسیق رش لاعث كنس هممتجم ریازج

AS 



 شوره

 ی مقام بود ار بکسم ندا
 1 ۱9۶ ز يبلاعاو همواک مر

 یافمآ ( Horn ( یلور ) .

 نور رب هدنوذح یادم كني ونج ۱ توت

 " «پولوا
 قنضرا شنآ ۰ ردعقاو هدسف لر ۷۱ ۲

 زآ و قلایف نالوا یسیونج لا كرلهطآ ندبا بیکرت

 .ردنراء ندنحوا تن هطآ رب عفت ص

 هدیلاعث یا سآ ( 1۵۲۵۲ ) ] .
 ا وک

 یر كلوك كوي شب ندیا ۳ هرص ر هدنس

 قرغ و فرش « لاش « بولوا یانلوب هد هروا و

 « هلیتموکح وراشنوا تیوینیمود ندنفرط یب ونج

 تل هعمتم كلام یخد ا ضو ندنتهح یلرم بونج

 ?A هلا ۸۳۳ ۳۰۳ .ردطاحع هد روهچ نافشیم

 هدنرلهرآ رض لول °4٩ هللا ؛۳؟و یلامت ضرم

 هرتمولیک ۲۳۰ یا و :۷۰ ینو « بولوا دتم

 . ولیک ملص ۶۰ ۰ 1

 كسكو هرتم ۱۷۳ ندرحم یاذح یعطس ۰ ردهرتم

 هدنفرط لاعشو ٩۰ هدنتهح بوج ی « بولوا

 یآ یفیدلافوچ هدایز كا كنیوص ۰ ردهرتم ۵
 یاهتنم .ردیبآ طابش تقو ینیدلازآ هدایز كاو زوم

 . هدنفررطلاعث كزافوب ییا نانلوب هدنسیلامش برظ
 « (رویر,وس ) ندنزافوب (هرام تنس) یی ندنک

 (نانیشیم) ندنزافوب (وانیک ام) نع ندنکهدیونجو
 هد یهایم هلضف كنسي دن «بول آ ینهایم لطف كزلوک

 («را) ندنزافوب (رلق تنس) عقاو هدننونچ یاهتنم

 نلدرپم هلییسح یرلن ایرج یئدش .رولیکود هنلوک

 یواح یرلهطا ماطر یسیکیا كلبا دارازافوب وب
 (رلق تنس) هن هدنسهتروا هسرا كز رج وا ؛ بولوا

 «فزوج تفس هدنف رط لاعش .ردراو لوکرب هل.عسا

 هللا چاقرب هطرلت"ا هنیلوتیامو نروبقوق «دنومورد

 بو یا .ردکوس یلیخ یرلیجندرد ؛بوللو

 یرلیوف كوي جوا قرهلوا هدنفرط قرش یرو

 NT کف ارس درو
 ماوقا شغلوم نک اس هدراراوج وا یمسا نوروه

 .ردذوخأم ندنعسا كنبرب ندهیشحو ةبلصا
Naوز هلا ریطاسا كبارا  

 ره هنعدق خیرات نالوا ۱ گانشوه

 یرادمکح یعنکیا انس هع دق ةع نادا د شیب

  2 4٠هلا لونج ضرء و ٩۹٩

 ابرق یر هيتس ةحاسمو

N E 
 .یدبا یورو كئم وکو یلغوا كکمایس «بولوا
 بحاص ۰ کا تافو هدننابح كس ویک یردب

 ؛! شمروس تموکح هنس 4 ۰ «بولوافاخ هندج هجرت

 .ردشلرا ینلخ دننوسد ثرومهط یلغوا هدننافو و

 » داسا اکو یناتکرب هلناونع «درخ نادیواج

 .یدشقٍا هجرت هبیبرع لپ ننسحیناتکوب .راردپا
 یداحیحاصت مجرتم نده ولو هلاف لدرل,شدرز
 .ردکرک هسلوا باتک رب

 هطخ هولام یهدناتسدنه ات .
 کرم | هاش كنشوه 2

 رد (یروغروالدنناخب آ) یمسا لصا «بولوا
 اش زوریفن هاش دم ندننارادمکح یهد یردب
 بحاص «نکیا یلاو هدهروک ذم ةطخ ندنف رط قلغت

 ةاوا فلخ هنبردب هدنسیرعه جرات ۸۰۸ هچرت
 وکح هنس۲۰و ؛شعا لالفتسا نالعا «ربارب
 وا «بودبا تافو ۷ ےک ندکدروس

 اج ندهلالسوو ؛شلوا یناخ هاش دح
 قاغا هارک تکام هدمیا «؛بولک ۱

  | ( Hugues ۰ور قنارن
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 الو! بقلم هلیبقل «قآ»ابو « دوس » « بولوا

 هدلاحینیدلوا یلغوا ترور یتوق سراپ یسیجترب
 یدبا زئاح یناونع یسهقود هسنارفو یترف سراپ

 دهراحم اغاد هلکنوا «بولوا یلتوق اهد ندلارق
 یدرونلو ٩۵۰ ۰ خوا - .ردشعا تافو هد

 اونم لارق «بولوا فورعم هلکغد (باق غوم)
 الوا يعط جوا كنبرالارق هسنارفو ؛شلآ

 یردب .ردیسسٌومو یسیجترب كنس هلالس (نایتبق)
 نکیا یسهفود هسنارفو یتوق سراپ « ٩۸۷ده

 نالعا یفللارف یدنکء«هنبرزوا ینافو كنپولینشب
 و رشن هتموکح یخد یاق یلغرا ارگ هنسز و

 رور یلغدا « بودیا تافو هد ٩٩۹و ؛ شما

 .ردشل وا یناخ

 !هسنارف ( ۷.۲3۷۵ -- روت 1

 ۱ ۱ و
 دشغوط هد( نوسنازب ) هد نخ رات ۲

 هرکسع ءارما ینامز تراپانوب وغوه لارنج یردب
 هرکسع زسنارف هدایلاتباو هیناپسا «بولوا ندنس
 دیشمرتسوکت بار دو تراسج قوچ و «شع | هدناموق
 ایلاتبا و هناپسا هل ردب نکیا قجوچ روتقو



 تو
 یغد ءدنرنامز قبکت كاب ردب « بودیا تای
 شماشاب هلئرورضو هدلاحر كورتم هدنناپ تكنسهدلاو

 «هدهسیا شفل وا قوس هنلیصح هراسو هیضایر مولعو

 . هدیا تمواقم هنسیعیبط لبم نالوا هتاسداو وعش ۱

 راسو رلهموظنم ماطر, نکیآ هدنشاي ۱۵ «بویم "
 تافیاکت شعب تیهیمداقآ و ؛شلیوس راعشا شم "

 .یدیشلوا لئان هتافاکم «بوزای باوج هنسهیموم
 روهشمیناونع « یلاخ هدنالسبا » نکیآ هدنشای ۱۷ _

 هلنایرب واش . یدیشعا رشن راعشا لیخرو ین- هاکح 1

 لاع » ندنف رط تبو «بودنا تفلاو هف راعم تک

 هلا هللاراشم .یدشفل وا فیصوت هلتفص «قحوح

 ریبشت ( مسیتنامور ) هدنابداو رعش راز هلنیترامالو "
 ( قیسالق) «بو دیا ذاخا هدیدج لوصارب نانلوا

 زرط وا «ندن ر لکدتا تلاع هعدقزرط نانلوا ربیع ۱

 تاضیرعت زقح قوج ر ندنرارادف رط كعدق 1

 ندیا لو شرب رب نکل .یدیشلوا راچود هتاریقحو "

 کلام هکدنیک گنرهش یسهروشمو هموظنم راثآ
 نانلوا ارجا هدورتابت له «بولوا بجوم یتسلوا
 هندیسحنو تبغر ردقوا كمومع یرلهعجافو هللاه

 هلبضفو نیک لاک یرادوسح هک«یدیشلوا رهظم
 رادند . یدرلشلوا روبج هکملکچ هتوکس ةش 9

 كن-هدلاو نالوا بوم هاکدازو
 کسا هده سايس روما هدن کلک وغوهروتشو لیس

 بیبف ینولو لراش یمعاوا « بودا مازتلا یراکذا
 ینرثک او ؛شمروک تافتلاو تمرح قوج ندنفرط
 «هد هسلا شلوا لا هتاصصخت لیخر ر دی در

 ليم هبهدیدج راکفا هرکص ندننامووو ۰
 كموص هدنقح یکاسم لیدبت یجردنو « بودیا
 هسنارف .یدیشغا بلج یتبمو ليم اهد تاقر

 هدنماع كی كنکاسم تنوغوه روتشو یس هبمداقآ

 یشراق هنکاکوب یکه دنرظن موم « نکیآ شقلو
 هغلاضصا ییسیدنک هد۱ ۸٤١ «بویم هابط هاهلایلا
 بیلیف یا ول هد ۵ ۰ یدیشلوا روب هلوق

 ییدرو « قرهنلوا بصن هنسلجم نابعا ندنفرط
 قعثو وا هدنن نفلاو لادتعا | اد هدریآر

 هرکم ناتو ۱۸۰۸ ۰یدردبا مازتلا ققرط
 ٤ شا قاغلا هف رط لوص «هلکلسم ل نرتس

 2 یو رم ناب یغیدنلوا باطنا هنغلاضعا كرکو

 ك هدنس هنر زع ۰ میاقو « یغیدلوا شا ننیمشاق

 هن رشن و داربا راهلاقمو راقطن یواح یراکفا تسبرس

 - هق اس یس هر

 خاص 7۷۱
 "ةتفب نوبلوان یځچوا هد۱۸۰۲ .یدیشمالشاب
 وغوه روتف و « هدنکیدتبا نالعا یفلروطاریعا
 قسدردًتیمو ًابح «بوزاپهلاقمرب یلتدش كپ هدنہلع
 هدننای گنمداقرب ندنسابحا نوک اقر, «هلغفلوا صا
 ربارب هلیرارادفرط ضمبو هلیلفوا کیا «افتخالادمپ
 ( یسرج ) نانلو میات ههرتلکاا ندارواو هب هقیعلب

 تبویل وان ۸ ود ردنا قلەرارو اک

 هسنارفر دق هنوکینیدنلوا است هرلیل هیسورپ هدنادس

 زما ۲ تدش قاط رب هدنملع نوبل وانو ؛ ٤ شلاق را

AER TSیدیشم زا اهدرات . 

 «بودیا تدوع هننطو رک ندنطوقس تن ویل وات

 «هدهسیا شمشير اق هنسیسأتو یظنت في هدیدج تراز

 لوق یهنالدتعمو هنایوج حص كاسم ییدتبا مازتلا

 زبمآ ریقحت كنییصعتم ضعب هدم سل «بويم هرب دتا
 «بور و یس افعتسا «ندنفن دافوا یخد هنئاضارتما

 ؛ شملکج هنس هش وک ت اس دا «هلدب فک ن دهسایسروما

 «بوشیلاچ هک تمدخردق کیدلکن دنلا هرشب عونو
 تقفش نالوا هرم رم و هرلنداق «هرلقحوح «هیارقف

 ینیدزاب هلب رس هاریپ .ردشلو ترهش هلیتجمو
 « روئوتوا بونل آهشیاق هشیاق ندنفرط یاخرانآ
 رب قجهرونوا هدراورتابت ینیدنانیوا كنب رلن وواو

 نوتبو هدسراپ نوکیفیدصاب هنشاي ۸۰ .یدزافلو
 - هنا قبس یلاثما كراکلتش نانلوا ارجا هدهسنارف

 لان هتمرحو فرشو ناشردقول هدننایح .یدیشم
 تافو هد۱۸۸ < تیاپن . ردشمالوارسیم «هسیکقلوا

 تصو نفد هنسیمومرازع ارتفردق هره «بودیا

 هللا یساسا نوا فد مدآ هنا «هدهسیا شا
 0 د هلسشر وص انثتسا نواب نالوا عونع

 ارجا یهذم نيآرب ج هیهزانج هلهجو قیصو هنن

 هدنتافو .ردشلر دلاق ن زسقفل و سابایو نزبقغلوا

 تااپوروآ و ۰ شل وطمتام هجرلن وک هدهسنارف موم

 هج هلام .یدشلردنوکراایکو هنسهزاذج ندنفرط ره
 ییاشعشیتب هدننایح یدنک «بولوا تخدب هراجب

 یزبت ریو ؛ شمروک یتافو بقاعتم ینربرب كنلغوا
 هدنره ( هنیس ) رار هلیسهجوق هدنسهتفه كنلهأت
 قتتناومو اطر كنسدن؟«هدیزق رب رکی د «بولیفو

 «پوراو هنطباض زیلکنا رب «نیزسکغا لاصعتسا
 هر وعش هداروا «هدلاح یی دلوا شقک هناتسدنهربارب

 هلا هداما هایوروآ هدنتقافر هیجنزرب « بولک للخ

 .رابتخا لدب هئاصمو به ۰.یدیشعوق هب هناخ ر ايتر



 لو ھ

 یرب و كکرا یرب نالوا شلاق ندنلفوا رب هدنفل
 وفوهروتشو . یدرولوا یلستم هلنوروف ییا زق
 «هدلاح ینیدلوا عبات هنناداعو تاداقتعا قانایتسرخ
 هسدوجو كهللا رب تاشاک قلاخ « بولوا دحوم

 ریقف ررحم ییطظعرثارب لناونع « ریفس » .رددقتعم
 ندنلفواکیا -- . ردشفلوا هجره هکر ًامسق ندنف رط
 درب تکش قد هج ملک ا وفوه روتفو ]و سنارف

 .ردشغا هجرت راثآ ضمب رکیدو ین راهموظنم
 هنوقارف یراقو كەر وا ( ۴

 ا 9 اب ۱ ی
 قرهلوا هدنرزوا یر ( هلاس) و هدنسیق رش لامش

 یزک اضق هدنن رق یدودح نات-هحو هسقاص

 « زب « هخوجو یسلاها ۲۰ ۹۹۵ «بولوا هبصقر

 .ردراو یراهشراف هراسو كليا «همصاو

 هلاکت تناتسدنه ( 001

 هدنف انس ( 2 را یلکوه

 یانمه یقرهلوا هدنلاعش هرتمولیک ؛۰ تاهنوک اکو
 رهثر یزکم اضق هدنرانک غاص كره نالوا
 هد۱ ۰۳۷ رپثو .ردراویسل اها ۳ ۷۰۰ ۰بولوا

 هد۱ ۹۲۰و ؛شفلوا سیسأت ندنفرط رلیلزیکتروم
 هد۱۱۰ « بوشلوا طبض ندنفرط ناهعهاش

 .ردراشعشلرب رازیلکنا
 ین ض لا كنغامرا تكنک ی رج یطوف ک

 یرضوط هبونج « قرلرآ ندکنک «بولوا یلوق
 رثاسو یلکوه « رویناهرب « دا هشرس * هلایرچ
 ندنکوا كن هتکاک تیاهنو كرلهروصم قوچرب
 « هدلاح یفیدلوا هرتم ٩۰۰ کا هداروا « رورلاب

 مساو تیاهن «كرهدبا لیکشت هلکساو ناهلرب لزوک
 . رولیکود هن زفروک هلاکب ندهلخر نوزواو
 قرهلآ یاج جاقرب نلک ندنرغاط رویکت ندغاص

 .رولوا تاق کا یوص

E 1هدنتلایا قروب كن ەرتلکنا  
 - رش باونج هرتمولیک ۰ هكنرو و

 «یسیلاها ۱۰: ۲۰۰ «بولوا هلکساو رهشرب هدنسیق

 « یاب تاناویحو تانابن « یژهشیق « یسهمظ
 صوصخ هنلاما لئافس « یسهی تابمج ددعتم

 «نولوت « نواص «قواپ «غاب «یراهاگتسدو ضوح

 ینراجت كاشباو یراهق رب افهرئاسو هرب «رکش «تالخ

 .ردسیو راط یرژثکا گانلثاقوس .ردراو

۰۷۳۲ 

 .لامش هحهرادا هطخ و « بولوا صوص هنیسق |

 از و و شا

 ۰ 0 لاواھ

 4 كلف » ] . هدنالوه یک
 هن رل هدام « ra ۱ هدنالوه

Hollande) ۰هشوت كک:لف ( " 
 :لصا ما و لانلوا قالطا ید هدنالوه

 هلزفروکه زردیوز هدنتهج برف فك هر وک دم تکام

 نالوا دنم هبوب لحاس هدنسهرآ یصلخ هزوم

 . ردمقتم هشلایا ییآ هلبرلسا هدنالوه ییونج و

 هرتمولیک عب رم o۹۲ ی.هیطس هحاسم كوت

 كإهدنالوه لامش .ردیشک ۱۹۸۱ ۳۳۹ یسلاهاو

 ۰۹۱۹۰۱۱ یسیلاهاو ۲۷۷۰ یهیعطس ةحاسم
 NY یسهیطس حاسم هد تیهدنالوه ینونج و

 هنسجرب .ردنرابع ندبشک ۱ ۰۱ ۸۲۸ یسیلاهاو
 ییضارا .ردیاهال یک نیخکباو راه یزکرم

 ندرح یاذح یررب نکا «بولوا قلا كو زود

 ندنموجه گنب رلوص زیکد هلرادس «هنلوا یغاشآ
 یراقلفاتو لوک هلرالودج زسباسحو ؛روینلوا ظفح

 نوفروطییخ هدنتهج بونج اذهمم .رولیدوروق

 .هلفعوروق یبیخارا رلاودج روکذم .ردراو راوص
 .ررواراپ یغد هاوراو قسو هنافس ریس «ریارب
 رللودج ول هدهدنالوه یلاعش هله و هدنرارب شیب

 ۔ امش . رارودیا زارا ین راکش جن رطش عساو تب

 كرابکه دنسی ونجو ۲۹۸ یعوجب كرالودج یهدنسیل
 هدنتهج بونج .رولوا غلاب هبهرتمولیک ۲۷۷ ینوتب
 - هلتاعفد یراقفو ندنرلبصنم یغامرا نر هللا هزوم

 «كر هدیا طالتخا هل رلاودح و «قرطرآ بوشلر

 :یراکویب كا هک «راروبدبا لیکشت رلهطآ قوچ رب
 .رووا و هئروو «دراوهشف وه «دنال رب «هدیولسیا

 اص هتنافس ریس فیهدنالوه یفونج ۰ رددکالف

 تب هدن ال وه یل امش .ردراو یراپا كلەرتم وليك ۷ ۵

 «بولوا قاموقو ینلآ یلحاوس یهدزنکد قیچآ هسیا

 .ردقوب یسهلکساو نایارب جد هدنسهبرف لحاوس

 "هسیا یلحاوس یهدنزفروک هزردیوز هدنتهج قرش
 چاق ر هدئهح وا «بولوا ننقبح و یلیتنریک یلبخ

 هک «ردراو یسهلکسا مادرتسمآ هلجزا و یسهلکسا

 .لودجرب هوس اص هننربس یخد كنئافس كوس دلا

 .زآ كب یفاریوط .ردطو رم یغد هزکد قیچآ هلا



 آل :Geh 2ض

 لو ھ

 اذه عم «بولوایلتبوطرو قوفص كي یساوهو تبثم
 هنف كتعارز و یفلناقشیلاچ هداملاقوف هلی سلام
 :یراهعلشاب .ربنل [ تالوصح یخ هدنسهاس یقیبطت

 . ردهاس و ابو كوك« نونو «نتک ۰ یادی
 ی رلکهچ۰. ردزآ هد یراهویم .ردیبکق و یرلنامروا

 نلنید برون زکلای «بویلوا ینداعم .ردقوچ تك
 هلنرک یرروماج لوک نالناللوف ېک تاقورح و
 ؛بولوا لزوک كو قوچ كب یراعم .ریلبراقیچ
 «ردیلتش ؟یسهیلها تاناویح راسو تا «نوبق «بنیص
 .ردن وچ هدیرانافوق یرآ .راقیچ دینی و غاب یلتیلکو

 نیشیق و یرلقبلاب هدنرالوک هلراره و هدنلحاوس

 یییانص .ردلو كپ یراکدرواو زاف ناب هدرلاوک
 نکاب «تالخ «تیمرک «هلغوط «بولوا- یرلبا لیخ

 کس هلب را هق ر اف هراس و دغاک « زب ها « یر

 ضوح صوص هنلاما یافسو یراهناخ هیفصت زوطو
 «بولوا كلشيا تپ یتراجم . ردزاو یراهاکتسدو
 دشو دمآ هننارمعتسم كزلف یکه دریک طبحم رحم

 .ردراو ییئافس كوس ردیا ۲

 دا (ظ. de ۲۵۱۵2۵۲ )< نورا 1
 N و

 هد۱۷۸۹و «شیشوط هدنرهش مامسدلیه تانیئال
 ینونف ةفاکبودیک هسراپ نکیا جک .ردشا تافو

 قالخاو یثراق هفلنایتسرخو ؛شعا قمع لیصح ق
 .ردشم زاب راب هک قوجرب هدنقح داومرتاس هلبا هبموم "

 .ردساتکلناونع « تعیبط لوصا ۶

Holstein 1لاش ال(  

 هر هڪ هتقو 0 و

 یهدنلاعش نوکو «نکیآ عبات هننلود هقراعاد ردق "
 نباتسل وه غیوسلشا تنهیسورب رار هلیسهطخ غیوسلشا "

 تنءهروکذ متلایا «بولوا هطخر, ردا لیکشن یتلایا |
 غیوسلشاروکذ م الاعش .ردنرابع ندنسسونح فصل

 قرش بونج « هلزکد قیطلاب فرش « هلیسهطخ |
 غروبلکمو هلب راکاسنرب كبولو غروبندلوا ندنتهج

 "برف « هلبتلایا هرووناه "ابونج ۰ هلیغلەقود كوي |
 هللا ۰۳۹۲۲۳ ۰ رددودحم هلا یلامش رم یغد

 لوط ٩٩ هبا ۳ ۲۰۳و اش شرع ۳

 یسهیحطس ةحاسم «بولوا دتع هدنراهرآ قرش |
 .ردیشک ۵ 4 4 ؛۲ ۰ یسیلاهاو هرتمولیکم بص ۷۰۰

 .رد ( هنوتلآ ) هللا ( لیک) یراهرومصم كوب كا |

۰:۳۳ 

 | نالوا هدنمکح یللاروتسد تلنودام یروپشم كا

۳۳ 

 «بولوا قوج یرلقلتاتو قلا و زود یبیضارا
 شمب هدنعافترا هرتم ۱۹۰ تیاهنو ۱۰۰ قجنآ
 یندودح ییفبونجیغامریا (هبلا) .ردراو یره

 یءدنزیکد قیطلاب ندنماخ توب «بودبا لیکشت
 دعاسم هنسلشیایخد تان افسدلوس كد هنعلخ (لیک )

 روانکود هزکد ییاره هزدشلجآ لودجر ار

 زسدارطا یساوه .ردراو یخدیرابنا تاجوکی یخر

 درک « بولوا تبنم یغاروطو مالغاص «هدهسیا

 هلب رام سو راچ كرکو ینالوصحم راسو هریخذ
 هرزوا تیمومت یرلیلب وکو . ردقوچ یرلنامروا

  هیهرتلکناو «رارلسب تاناویح یلتیلک «بونیک هلهافر
 ندنل افتشا هلناناویحو تعارز كنيلاها .راردبا جارخا

 یاراج «هدهسیا لکد یرلبا كب یبیانص «ییالوط

 ۱5 ازاد تروا تنم ےل قزاعم .ردکاشیا فب

 نالآ ی اھا . ررلمکم یعاکم ر اسو نیللاراد

 هدهنسهدام « ناتسل وه غی وسلشا »] .ردناتستورو

 [. هیر ویب تمجارص
(Humber )امرا رب هدهرتلکذا  - 

 ك( ترت ) هللا ( هزوا ) ير ب | دیموه
 یراتلاا ناوقنل هلبا قروب « لكشتلاب ندنعاقجا
 هرورلادمب ندنرمث ( لوه ) یر ەق دورا

 هرتمولیک ٠۰ یسارجم . روایکود هنب زکد لاعش
 هدنعاتجا لح تباح کا زوک ذم ؛بولوا نوزّوا

 ۱3و تافلخ کم دنیصتموا هرم ۰ 3

 ۳ .ردهرتمولک

 1211, -de Hum (— لعاب

 نویسایس ۳ 3 و
 كلارقو لکو شاب هلتاعفد <« بولوا 3 دنا و

 هد۱ ۷ .ردشنلو یهاخرواشمو یسحیام شاب

 .ردشعا تافو هد۱۸۳ هو +: شواع هدمادچوب

 « بوشایفوا هلیقیقدت كتابسانم یهدننب هنسلا

 ؛ شما ارجا تایفشک یلتیمها هدنقح ناسلالع
 .ردشهزای باتک جاقرب هدیابوو

 ید (دلوبموهردناسکل [ ) یردارب تو -
 هدنیلر هد ۱۱۷۹ ۰ بولوا ندن و یعیط مظاما

 تحایسر قف ۰ .ردشعا تافو هد۱ ۸۰٩ و ؛شین و ط

 هلبدصتم هثیهن ینایسا «بوروق ندنکامتک ات یکغا
 راز, هليا ( نالیئو ) هد۱۷۹۹و ؛شتنک هسراپ

 قفرطره تناروا « كرهدیک هب یبونج یاقیسآ
 هنبرلغاط رانب «شمزوب هدنرارهت هلقباق « شمزک



 نوه

 ریس ینفراعره لصالاو ؛ شعقیچردف هنب رازغآ

 ؛شعشالوط ید ینهتیسکمو هب وق هدمب « بودیا
 یهدنتحایسو «بودبا تدوع هسراب هد ۱۸۰4و
 « گر هدبا رش هرزوا دلح 1 یتاتیتح و تادومشم

 . ارگآهسور هد ۸ .ردشعا لاکا هدهنس۲ ۰

 ( غربت رها) و (زور) و هلیسهیاحو قیوشآ كنبروع
 تحایسرب هدیطسو یایسآ و هدهسور هدکلرب هلا

 ۱۸۳ ند ۱۸۳۷ نجمات یخد كلوب « بودیا

 هدعب .رد شما رشا هدسراپ هدهنس " كد هنخ رات

 نمی ( سومسوق ) هدنناسل نالآ « بونود هنیلرب
 هنسهیعبمط لاوحا كضرا "هرک هلساونع « ناهج »

 بقعرد هکهردشمزاب رار لمکمو لصفم راد
 هرزوا دلج كوب ؛ هلا هجر یئد به زنارف

 .ردراو ید یراثآ لیخر, رکید .ردشفل وا رشت

 قوج ندنفرط یرصع ءارک راسو یلارق هیسورب

 رخآ «بولوا رم* قوچو ؛ شمروک میظعت و تمرح
 .ردشعا هظفاع یتدب یاوق كدهنرم

 قوحر هدنرلف رط راس تیاندو هداقمآ -

 هست هلیسا كټ همالعو هراسو رلبوق «راره «راغاط
 هداو تنهعمتم كلام یروپشم كا ۰ بوشلوا

 یسارحهدایز ندهرتهولبک ۰۰۰و ناقآ هدن روهچ

 .ردیفامربادلوبموهنایکود هلوک ر. هلعماوب هنب «بولوا
 كنیب ونج یاش مآ «بولک ندیب ونج بطق -

 هرکص ندک دک ییورب «قرهالاب ینسهبرغ لحاوس
 هدهب قنقآ كوبر نود یرفوط ههدنالز کی

 .رویلپر و مانوب
 جام زا تعحاص هنسهدام « سور«وا »

 سا ندهیارو ماوقا ی :

 یدالیم نرف یجدرد هک «ردموفرب 3
 یضوط ه ض « هلحورخ ندناتسلوخم هدنلئاوا

 هدنرراوج مزراوخو ربا ءاروام یقاطرب «قرهلیاب
 هنیرلغاط یاقفاقوو لاروا هدیرلفاطر و شهشآ رب

 ۰ هرکص ندقدلاق هدرلاروا « بویلب رلیا یرفوط
 موعه یرظوط هایوروآ ارابتعا ندنخمرا ۹
 ادتا . ردرلشهالشاب هغلو ترهش هلراکارک امغیو

 كنہزکد قازآ هلیتدابق كن لرادمکح مان (ریمالاب)
 درتوغ هلرلتالآاو « كره ندنرزوا یرزو

 ثكنفل روطاربعا مور « كرهدیا ناشیرب ین رلتیمج

 هک دید یبیطتطسقو ؛ شمشان هنیدودح

VVE نو ھ 

 ..اطعا هزج نوجما الب عفد راروطاریعا «هلغمالشاب
 سوسودو* یعکیا . یدرلثلوا روبحم هنس

 رلن وه « هجثدبا تبشت هفمرانروف ندنلذوب یندنک

 یایریلباو هک ار" « هلزواحمم یدودح هدد رات ٩

 كل هلوط هنب راد نک یرواطاربعا « بودیا طبض

 . یدرلشعا روبجم هکر ینشهب ونج لحاوس
 رحم یرلمکح هدنامز تن (البنآ ) ندنرارادمکح
 ماوفا هعن «بولوا یراج كدهنسارج نر ندرزخ

 یرارپ یرلکدتبا طبضو « مار هنب رلیدنک یماو
 ايلاف تیابن . یدرلشعا بب رخت قرهقاب بوقیب
 (سویتنآ ) یقیرطب «هدنرازواجت هب ( هسنارفیمی )
 هن درا یدیرلیل هنوغرو هلرلارذیسی وو یرلقنارف
 «بودیا بیر" تمواقمر یلئدش هنیرلبدنک «هلتوعد

 هبابلاتبا نداروا . یدشعا روب هتعمجر هد ۱
 ندکدتنا بب رو ام ییدنوو هلک ۲ هلم وعش

 كلوي اياب «نکیآ هدقفل رضاح هطاست هامور «هرکص

 هن لهیده كسونابنيتنلاو روطاریعا و هشب راجر
 ۰ یدرلشلوا یضار هکر ییایلاتبا « قرهیم هنایط
 79 ۹ ] یرلغوا هلسافو عوقو كالى [ هد ۳

 یرلقوردنوم « ندنکیدتبا روهظ قاقشو هقرفن
 یرلتیمبات ۰ بول تصرف ماوقا نانلو هدنتلآ
 «دنرلکدتبا سیسأترلتلود هجم ربا یراقاطرو «كرت
 هلبسهفااط یدنک (كعکنید ) ندنرالغوا تنال
 ° شعایط هداروا « درهدبا تعانق هلناتسراجم

 ها عج نمظعا مق كانموق ( نام ) یردارد
 هرقو هنوط هدلئابق ثاطرب «بودبا تدوع هایسآ

 1 ۰ هر هشلرب هدنرلتهح ساقفافو هدناحاوس زکد

 | وه )و ( راذیئوه ) یغوج هدرلاروا .یدرلشلاق
 هلرامسا ینیدنلوب لخاد كنظفل ( نوه) یک ( روغ
 ندنرلهیق كرلن م هدگكنموق (رزخ) .ردرلشغل وا دای

 همت (روفنوه) ابو (رافنوه) .ردنونظم ینیدنلو
 یرلندلوا یم“ هلیعسا كرلنوب هسیا كرارام نانلوا
 کا هداروا كرللوه منا و « هدهسیا رهاظ

 هرکص هسیا كراراح « بولاق ندنامز یراقدنل و
 هردیوق اهد لاقحا یرلاوا شلکن دنرلتهح لاروا
 «هدلاحیرلن دلوا ندنسنج راناتو لوغم رلنوه ارز

 ءراردندنس هبعش (آ ونیف) هكنینار ون قرعرا راغاب ور رام

 .مدنرارامط كرار اةلب دلرک و كرار اج كرك« دلاحره نك
 همش هدنغبدلوا هدکعا نالوح ید یلاق نوه



 نود

 هدنرزوا تآ « ردبا تماقا هدررداج رانوه .ردق

 زستحرص « رک امفی « رواکنچ < رک یر
 -ءاروام .یدبا موقرب نیکرچ هداملاقوف هج هرهچوآ
 مور هديا هرلنوه ندیک هن رلفرط هونخو رها

 .ردرلشمرو یتمان (120۷۱۸1:6* تیلاتفا) یراخروم
 رل اوا رک ذ هلعسا ( هلطایه ) هدهیمالسا خیراو

 ساقفاق هدمب كرکو رلنوب رک . ردکرک هسلوا

 لیخ هلئوام نایناساس كتارا ران دیا تدوع ةت
 ۔ باب یثراق هرلنو ناورشواو ؛ یدرلشعایفوا
 تاماکعسا نتم ماطر هددنرد یرلکدید باوالا

 یرلیاننج هلموڪش هنیح لوا اهد .یدشغ | نتا

 رلاوه یغد رلندیا روبجم هنعا یدس روهشم
 مکحردق هنس ٩۰ هلطبض ىنىج اذه عمو یغیدلوا

 .ردنونظم ید یرلفدلوا شمروس
di.> ) Hou-Nan) ) ۰ہل وذج ےسق  

 ف ا ا ندا نانوه
 ۰ یسغنآ وقو غو خلق "اهوتج یس غلاك ا

 . رددودح هلب رلتلاا نوچ هسو وچ یوق ب سض

 هرتم ولیک عب رم ۲۱۹۱۰۰۰ ی ا
 ةنم هغا س ٩ .رد۲۱ ۰۰۰۰۰۰ یسیلاهاو

 ییضارا . ردبرهش ( اشغناچ ) یزکرم « بولوا"
 هایم ےس یڑکا كن دودح « بولوا قاغاط

 یدنک یغوج كنراپا و ؛ ردشلرآ هلبطوطخ

 عقاو هدنتهح قرش لاعش «هلناعش هدنلخاد یدودح

 ( غنیتغن و ) ندیا لیکشت رب قمل ۲ لاو نالوا

 هدهووا یدودح ندتهحوا . رئال وط هلوکم ساو مان

 لیکشت یدودح طخو نج ی و اا

 هلوکروک ذم. ر ولړکود هنهظع رهن( غناکهچ غناب) ندیا ا

 . ردبر رنوج و نآ را ناشی وی ك رانا نابکود
 «قوماپ «جرب یلتیلک «بولوا تبنم تب یسیضارا"
 لاقترو لزوکو رلءویم ذبذل هلتاف «یاچ «هریخذ"

 هلرلنامروا یرلغاط ۰ رولوا لصاح هرتاسو نویلو
 لزوک و یعاوا كنعضو كنرو «بولوا روتسم
 یسهبط تاتا یلتلکو یراحثا ررو هتسارک

 شمب قجنآ . لا لصاح ید روفاک . ردراو
 نوجا تاقورح «بولوا دوقفم رانامروا هدنرلف رط

 طعق تفو قوچ یغد قلفاروق . رایکچ تحز
 رتای؛رمد « شوک «لروتا ۶ رولوا بحوم ییالغو

 «بولوا قوچ یسهراسو رولب هلرلندعم راس و

۰۷۷۵ 

 ۱ هدعاسم تم وکح هنحارخا كما نول یک

 نوھ

 ؟رلریراقیچ كيلج لزوکندریمد زکلاب «ندنکیدغا

 هلغمالپوط ینرلهزیر نوتل آ یکه دنرلقا روطكرابناو

 یرلقباب؛یرلیرآ «یسهیلها تاناویح .راردبا افتکا
 «دغاک زب هدناخاد تلایا . . ردقوح یاناویح واو

 هفلتخم تالآ و ریش لومعم ندنرازه

 ندنجارخا یاج هلنابوبح راسو 24 ِ . ریلماب

 ر7 هدنتعسو هرتمولیک بم "۰ وام

 « هلیتهح یت رف هد هنسارحم دره ?e ورود

 هدلاح ییدعش . ریل هنلوا جارخا هلتل ومس كب

 هروباب راقیح ردق السوط 7

 .هیعسو تالاا كزبچ ) 110 -۲۵» ) نا

 نا الامش ‹ بولوا ندنس اوج

 «ینوهناغن و وس غلاک «غنو ناش ًاقرش < لیمو
 .رددودحم هلب رلتلابا یسنش یخد "برف « هب وه ا

 ہرتم ول ہک ص ۰ e هام

 یاخ) یزکس .ردیشک ۱ یسلاهاو

 ٩۷ و هغاصس ٩ تلایا «بولوا یرہش (وف عنوف

 (ناشونوف) ندنتهج یونج برض .ردمدقن هیاضق
 لوق هنفرطره «بوریک هتلایا غاط كو رب هلیمسا

 ید هدندودح یب ض لامش . روشاز وا ین راک" او

 مقاط یا و .روبلوا دتع رلغاط ماطرب رکید

 و یسداو و2 غنآوه) هدنسهرآ رفاط

 كتلابا « بو دیا مسو <« هقدنازوا ییفوط هقرش

 قوجرب ندرلغاطروک ذم .ردقل هووا یسقرش

 بونحو « وه غن روش روک ذم یرثک | «بوشا راها

 -روآ OTE هغامرا (غناکهچ غنا) راکه دنف رط

 یناروط و فیطل ت ۳ «هدهسیغو یرلنام

 ۱339: لع یتسو)یبهراب هایم «بولوا تنم
 - ردشفل واهیمسآ یس هاب كني قح «هلذلوا قوج ك
 یراد «هیرآ « یادغب یاشار هدنتهح لاعش وال وصحم

 ۰ و هم

 ۰ و م و

 ندجرب هدایز كا هدنف رط بودحو تاب وبح ا ۱

 ندتعارز . ردق وج هدر هزبسو هوبم «بولوا ترابع

 « بولوا ثابعکجا یعیعت رادم كنیلاها هرکس
 لوک رب ررو الح ر لزوک هکیا ناناقس هدننوص

 زاكا قو- < ك هدنفا رطا ثاوک و «هلفلوا

 یغاطر قرچ یرلندعم هلیعسا ( نیک ) .ردشلروق
 هروئاوا جارخا رقاب «بولوا

 یاقمآ ( 110210۳25 )

 ییا ها وب هدیطس و | سادودنوه
 كنبطسو ا لاو یرب «بولرا تکام



 نو ھ

 لیکسشف یر ندنس هس رهاج نالوا لقتسم

 زیلکنا » «بولوا مبات هب هرتلک زا یرکیدو ؛ رو دیا

 .رونلوا قیرفت هک د « یسارودنوه

 نانلوا هرادا هدننروص هلقتسم ت؛روه رب

 هقرثالا كهروکذ م هسخ ريهاج سارودنوه لصا

 لیقنآ "الاعشو ندنتهج یلاعشقرش «بولوا یسیلامش
 بط « هلام آ وف ندنفرط یامث برف ۰ هطزکد

 .روک هقسنوفو یتروهچ روداولاس ندنتهج یلونج
 .وهجآ و فاراقل یخد ندنبناج قرش بونج «یزف
 هدیررازج لیتآ هلهحو و .رددودحم هلشر

 ۰ تج آ هدزفروک روک ذم هدلدتء« طبحم رحمو

 a ی- هر, زج چاق رب و یلحاس كل هرتم ول

 - وا هرتمولیک عب ص ۱۱۹ ۸۲۰ ی طس ةحاسم

 یزک س . ردنوکسم هلبا یلاها 0 ۰4۸ «بول
 . و.ایس هبصق (نیل افیسوفن ) نالوا یسیلاه ۰

 «بولوا مفترس و قلفاط هرزوا تیموم ییضارا
 نالوا هدنرهدار هرتم ۱۰:۰ ییطسو عافترا
 هدنرفرط ضمب كوب . ردنرابع ندای رب مساو

 هن راقات! هرتم ۳۰۰ ۰ هدنتهج اب رغ صوص ا ىلعو

 :یرلهعاشاب «بولوا یخد یرلغاط ریاسکو ردق
 «هقالاپوا «سولیسسلوم «ناوجهد ریس «وفوسیم
 یزیکد لیتا . ردهراس و یوهررغوف «آ وموا

 كفرط و ی هلغاوا مساو اهد قوچ یسالنام
 هدتهجو یرا شثکا «ندنفدلوا هدابز یرلر ومنا

 ندیا لیکشت ی هسمونج دودح : یر هجحاشاب «بولوا

 نوت كتکلع «ایووفس نالوا هدآ وغاراقن یمبانمو

 ینس براہ هایم کا تالاب هلا قشنسقرش فصل
 یهایم رثکا كني یف ےق و ( واب ) ندیا عج
 هردیرلقامریا (آ و لوا ) ن | هب یلاعش لح اس قرهالپ وط
 .رولکود یخد رلقامرا هصیق ماطر ه لام“ لح اس

 یغامرپا یا رکاب هدنسهلام 9-13 لا

 - وذت نالوا یزکرس یوم كا كرلنو هک ؛ردراو
 هک ندهبصق نالوا یانمه هدیغاشاو ندهیا افیس

10٠ 

 .ردیغامربا ( هقتولوش ) نایکود هنزفروک هقسنوف
 هدنراهرآ لاش ضع ۹ هلا ۳۶ سارودن وه

 .ارا درا اضتفاقلوا ندهراح ملاقا ؛بولوا

 یفلخ یخ د تكنساوه ینا نالوا هع افترا 2 سل

 ی.اره هدنرلب داو قلا و هدنلح اوس «بولوا بج وم

 نوا نیرس اهد هی دلیچ یراتوب و قاب تپ
 . ردزاتم هلیساوه یا كا كاد یس وا تا هل

 1 دا ر

7۷1 

 ۱ شموک .روینلو هدنلاح هزر یخدهدنرا وص كلراما ۱

 دیرلاعرص .رونلوا جارخا هلترئک داومراسو غمض |

 هدایز ندنوا و یاحارخا ردق یساریل زماکنا |

 ر یاقمآ نوت یسلاها .ردراو قالاخدا |

 ههراح كلام راس و توبچ «هلباو هدنررب قیآ
 هدنرغاط کوب و هعونتم تالوصح صوصخ
 ابا اس هیون ءرلماچ صوصع «.درب كام
 لزرک دلا كنبطسو یاقسآ سارودنوه ۰ ریشیت
 ردق « یدمش «بولوا یر, نارم دمت-سم لا و
 الخ در « نکردبا اضتفا یلافوچ كنسيلاها
 نالوا تکلم تور" لصا هلیک اما هداعم لنت
 طئاسوو ریاعموقرط و ندنسمهمریو تیما هتعارز
 ۱ لاخو یرک كب زونه «یلالوط ندننادقف بت هیق
 ۲ یونس هلیتفو ندنرلن دهم شموکو نوتل آ .روبنلو

 ٠۵ یدهش «نکیا هدتلراقج ردق قنارف نولم ۱

 ردشعا لزنت ردق هنولم ۳ یخد و .

 هلا هراسو نويت آو ريمد «ریقاب «نوشروق یخد
 نسل اهایسیلترئ؟ لا كننالوصحم .رونلو قیشب راق

 «هلناو «توبج هلا رصم نالوا یغیعت رادم حاشا

 یزوج ناتسدنه «نویل «لاقترو «زوم «هووف

Eدنرلمهم كلا گكنتورت عبانم .  

 درک و ههتارک كرک « بولوا رلنامروا هدیرب
 رلجافا قوچ كب راراب هفلیجایوب و هنلزو فنارام
 قوجژافو هراس و یجاخآ لک وژاقآ لج نآ زاو

 یرلبروس هیلها تاناویح یلتباک « برلوا قرچ
 تالوصحم یار هلسنا دقف کی هبلقن طناسو .رویئادب

 «یرد ا « هت سارک هطا هروک ذم ةضرا

 ۰ ۰۰ ۳ لند ابو شمرک «نوتلآ

 لر هطدافحا كرللویناساندیا طبض کام یک راک

 دارو «بولوا بک ندندالوا هیلصا ماوقا |

 بولاق هدنلاح صلاخیغوچ كرلنوبو «ردبلاف رلبلرب |
 9 هاب .رد راشغعا هظفاحمینرلت داعو بهذمو ناسل

 یریسر ناسا اذهم . OEE هبل دم
 بولوا هطرفم تیروم» یموکح . رده واپسا

 دەدنراهدار ۳4 زملکنا .o . قراصمو

 ی-هفظوم و هدرضح تفرو

 Þ ۱ Ea ۰ ۰ یسەىلم

 | .ردترابع ندهرتمولک ٩۰ یرالوب ریمد



 نوه ۱

 -Honduras Brita ( یسارودنوه اکو

(niqueقرهلوا یرتآ نوتبسب ندسارود وه لقتسم  

 .ردلصتم هنسهطخ ناناقو فی هقیسکم هلبا هلاعآ 1

 0 رش «هدلاح ینیدلوا كيشتس هتک کاو اض

 .ونجو هیلاعش دودحو ؛ردضورعم هنزکد لش

 اعقو هلیسیضارا هلام آ و فو ناتاقوب ام یه

 شریک هنجزا ییا كرب وب 399 و
 .ردنیعم هلرازفروک ( قینامآ ) و (لاموتش) نالوا
 "اب ر «بولوا هدنتروص لي 9

 هدنراهرآ لاعش ضرع °۱۸ ۳۹ هلا °

 لحاوس یطخ یییف لوط ٩۱۳ و ا دتم
 ۳۱:۷۰ یسهیعتس ةحاسم ۰ رویدیا عطق ینتهج

 ep ۸٩٩ یمیلاهاو هرتمولک س

 لآ نج لحاوس .ردیسهلکسا ( هل ) ی
 نیم | كنسیطسو مق « بولوا قانات و
 .ودراو غرا ریلسکوب ردق برم ۰۰

 یفامرا اون كا «بولوا قو و۱ 8
 یزکس .ردبرهن دنوه نارآ یشدودح یلامش برق
 ۲۰۰ كنبرهن ( هزلب ) نالوا صنم هزیکد هدننا
 .ردلاص هنریس گانافس ترک یو
 یغاربوط . ردمالغاص «هدهسلا بطر ك یساوھ

 هوهق «مرب «قوماپ «رصم «تیویچ «بولوا تبنم |
 هعونتم تالوصحم صوصخم هءراح كلاع راس 8

 اذهمم . رونلو یعاونا دراصثا هدنرلنامروا هلا

 لاخ زونه یرلفرط چکا «بولوا زآ ك ینیلامآ]

 نویلم ر یفراصم و تادراو . ردیرب ندنارص و |
 ۔ردلا هتناحارخا یلالاخدا . ردهجهدایز ندقارف

 هقاماح ین رصتم « بولوا مقنم همس ٤¿ هج هرادا |

 قام رک ینصن كنساضعا و هردسمات هنکللاو

 بام وصلو بوصتما .اشتسا هرادا سلجم ر نالوا
 هللا لوتنایسا یسیلاها .ردیا تکام * هرادا هلیسهو

 هتسارک قاط رب رزاکنا «بولوا بکر ندر

 .ردئرابع ندنراج 1
Hong-Kong) J ۰۰ ۶ ۰ 1اس كنمح ( . 

CC 1نوتناق وا ۱  
 هدقیجآ هرتمولک ۲ + ندلحاسو هدنلخدم كنیوق و

 ین هس ةحاسم «بولوا هریزج رب مات هپهرتلکنا
 .ردیشک ۲5 ۰۰۰ یسیلاهاو هرتموایک مب ۷۹
 . دیس هلکسا هروتقو مقاو هدنسل ام لح اس ىر ۱

 نيچ هد ۱۸٤١ ۰ ردقلشاط و قلفاط ییضارا

 نو 2:۷۷

 قجنآ هدقدنلوا دار هب هرتلک | ندنفرط قلود

 یسهلکسا ه روتقو نکا راو ییلاها ۰

 كوي هدنفرظ تدم زآ «هلغلوا نايل تسبرس

 قوچ رب رکید راز هلغل ا ینااح رہشر, هاکتراجتو
 اوروآ هلبا نيچ «بولک هدوجو یخد رلیوکو رلهبصق

Eردشنوا یزک كراج رب كوس . 

 بف امور ( 00ا15 ) ۰
 « بولوا ندنراروطارعا ۱ نور ول اوج

 ۔الیم خیرات ۳۹۵ .ردیلغوا ی ےکیا كسوسودودت

 یفیدلواهدنشاب ٩ «هدننافو عوقو كنبردب «هدنسید

 هعساقمینثوروم كلم هللا سوداقرآ یردارب «هدلاح

 .یدیشعشود یغارواطاربعا بیف. هنسهصح «بودیا
 هارد ك (نوتدیتسا) نالوا یرد لاقو ییصو
 تغ وا تمواعم هنناجاهم تهیشحو ماوقا تدمر

 یتسیدنک « بولوا مهوتم ندیو هد ۸ «نکیآ

 نامور قیرال آ یرادهکح رلتوغ «هلکمردتبا فلت
 كوس هبشح و ماوتا رکید و ؛نشعا امت و طض

 .ونوه .یدرلشا الیتسا یبهنپساو هلافو هیانرب
 تك رال آ جن آ «بولوا مدآ رب زجامو شوک سوبر
 هديا تدوع »امور « قرلتروق هدنسهاس یافو

 .ردشغا تافو هدنشاب ۳۸ هد 1۲۳ و ؛شلب

 ییجرب « بواک یغد اپاپ ترد هلمسا و
 ران ایتسرخ .ردشع ا قلاب كدهنخرا ۰۳۸ ند ۰
 كجا (1) ما هلفلوا لئاق هدیحو قسیدن؟
 هنخرا ۱۱۳۰ ند ۱۱۲ یسیعکیا - .راروبتسیا

 قیدصت ینفاروطاریعا كرتول « بوروس مکح ردق
 هنخرات ۱۲۳۷ ند ۱۲۱ ٣ یسیعچ وا - .یدیشع |

 ین رفس بیلص لها ىج ؛ شبا قاایپ ردق
 منم نیت هیکلم قوقح هدسراپ و ؛ شعالرضاح

 ۱۲۸۷ ند ۰ ییدرد ۰ یدا شا

 میان ههساحور تموکح «بولوا ایا داد هرات

 .یدیشعآ ریهطن ندرادودیخ یرلرب
 یتمی هناولیسنارت : 102۱۵00 ) ۰

 هراش ام «بواوا ی.هدوووو ا و

 ۱۶:۰ «هفلوا شل هدرهرام نالوا یثراف

 ياد لارف ناتسیلو ناتسراحم هدنخگرات

 و. ؛ شفلوا صن هنلهدوووو روکذم ندنفرط
 یص اک هلی هلنافو كلارف موفص هد ٤

 هناتسراحم «هرزوا كغا كابصو هسالسیدالویعشب
 هدنسهووا هوصوف هد ۱:۸ و ؛ شغل وا توعد



 رد و ه

 ۱۶01 ١ یک ییدلیب هديا تهواةم هذ رکسم یناثع

 هداروا و ؛شا تمواقم هددارغلب یخد هدن رات

 .ردشملا ا هنس وا ًارثأتم ندهحرج یفیدلآ

 ail آ ( ۱۱۵۵۵۵۶۵۱۱۰۳۵ ) ۰۰
 دا كنم نادناخ رادمکع ۱ نر ورهوه

 یر, ندبدالیم نرق یصوا « بولوا ندنرایکسا

 (نراوز) هدنبرق (نکن راءغیس) هد هبآ وسو فورعم
 هلیعسا كنبارس تكبهرد رب عقاو هدنرزوا یر

 ندنرتنوق (نرلوز) هدرشاع نرف رصق وب . رداعسم
 نالوا ندناسن تو «بونلوا سیمأت ندنف رطیرب
 هدي دال. نرف یعنکیا نوا كناودور یهکیا

 هک« یدباراو یلغوا یا هلبرلتسا دارنوقو قیردرف
 تنش ىکا یفیدلوا مسقنم تبادناخ روکذم

 ( نرلوزنهوه ) هبمش یجنرب .ردرلشفل و یرلسیر
 کلکبهرد هدهنوقنارف یسیشکیاو هدهبآ وس هلیعسا

 غ رودنارب هلبراوا غروب غ ربمرو ندنو « بودیا
 هیسورب هلنامز رومران و هک «ردشمقبچ یراروتکلا

 NFL یروطاریعا هنالآ ًاربخاو لارق

 یخد یسهبعش نراوزنهوه , لسا نالاق هدهآ وس

 نراوزنهوه ) هنر «پولب ربآ هلوق کیا هد

 ( نکترامغیس نروزنهوه ) هنب رکید و ( نکنیشه
 ادخار یراکدروس مکح كرلاو .ردشل رو ییا
 «قرهنلوا كرت هنغللارف هیسورب ندنف رط یرلیحاص

 (نراوزنهوه) تنهیسورب هدنلخاد یفللارق غربعروو
 ی.هیطس ةداسم هک ارودبا لیکشت نفاس
 .ردیشک ۰۵ یس اهاو هرتم ولرک ب ص ۱۰۲

 « هیسورب » نوجرارادکح ینادناخ نراوزنهوه ]
 [. روس تمجارع هنیرلهدام « هنالآو و

 . Hohenstaufen ( UT ) دا

Eهدنس هطخ هبآوس تی همن ۱ ندژ  

 ندندارفا « بؤلوا نادناخر كوس شعا قاهفود
 هک :ردشفلوا باضنا هنفلروطاربعا هلال یک
 ید نادد سو ر راب ؛داروق یعچ وا : یخ درلز و

 قیردرف یعکیا «تایقف «یرنه ی هتل ۲ :قیردرف

 [. تعجارص هنبرلم ساو ] درو یگدردو
Hohenlohe )كالا  

 «بولوا ۳9 یسا 1 «هواتهوه
 تموکحرب هدنسب رف بونج كبهنوقارف هلبتقو
 مق كنب راکأم هد۱۸۰5 ۰ نکیا كلام ههزاتم
 قاما هنغللارف هریواب یکقر و غ ربع روو یمظعا

۷۷۸ 

۹ 

 ی و

 تلبادنا و نالوا مقنم هب ه دی دع تایمشو ؛شغل وا

 هد هلام بارم و تامدخ هجهیسورپ یدارفا
 ۳ .زدرلشفل و

 هد_اتلاا هدل تل هقعب ( ۷

 اضق هدناحاس ییآ كبهزوم قرهلوا هدنسد یف

 لزوک«یسیل اها ۱۱ ۷۷۰ «بولرا هبصقرب یزکم
 « یرلهجعابو غاب «یراراوج حرفم كپ «یسیربوک رب
 .ردراو یفر اجت ثلشاو یر هر اف اتو دف اک

 نوغارآ تل هنایسا ۵

 ا 0 ۱ هقس وه

 اا تورش لاش هرتموایک
 یکسا « یلونفلاراد « ییلاها ۱۱ :۱۰ «بولوا
 هدنکوا و یراتآ شمب هلاق ندرلب عو ندرلیلامور

 هجرلب رع .ردراو یسهووا مساورپ تبنمو لزوک هاب
 .ردفورعم هلیعسا ) «ةشو (

 کر یس هطخ نوفارآ قلا هقسلوه س

 "الاعش « بولوا یسیلاعش كاو یرب كنلابا چوا ندیا
 «هراوات ایر «هلدودح هسنارف ینه هلسرص هنرب

 یغد قرش « هسوفارس ندنفرع یب ی بونج
 | ۰ رددودحم هل رلتلایا هدب راو هنوغارت تیهنولاتق

 | یبیلاهاو هرتموایکمبم ۱۵ ۱:٩ یسهیعطص ةحاسم
 هلل هنری یسلاعت ممق . ردیشک ۲۹۵ ۷

 «بولوا قلغاط «هلفلوا ترابع ندنراک:۱ كنس ههظع
  ددعتم نبا ندنرلغاط روک ذم هدنتهح بوج

 .ردراو یرلهووا تبنمو شینکرونلوا اورا هلراهنا
 ۳ ۱ دلا كن هروکذ م رانا ناکود هنغامرب ۱ هرا ی هلج

 1 هردانقل آ مبان اکوا و هقنیس «ولا «هیرآ : یراکوس

 یرلهووا یکه دنتهج بونج .ردبرارمن (هرطنقلا یمی)
 تبنم كب تقو ینیدغاب رومناب یو یرلقدناوا اورا
 یعاونا كراهویم ؛نوتیز «موزوا «هریخذ «بولوا
 یرلنامرواواع ص كدتهح لامش .رولوا لصاح هراسو

 .راسب یرلب روس تاناوبح یلتباک « بولوا قوچ

 یرک كپ زونه یراعمو قرامو یمیانصو فراعم
 .یلعخ لوب ریمدرپ هدنسیونج مسق قجآ « بولوا
 .ردعسقنم هیجان ۳۹۳و اضت ۸ تلایا .ردراو

 هبسولادنآ تینهنارسا ( ۵ ء
 ۱ RH ول وه

 تلایا هدنجهاخ یربن ( لیدوا) و هدنسیونج برف



 ییلاها ۱۲ ۰۳۰ «بولوا هلکساو هبصقر یزکرم |

 .ردراو یسهبیرح تراجت كلشياو
 ی رف بونج كلا كنها قلایا هولئوه -

 رح "ابونج «هللدودح زی روب "ابرغ «بولوا قلایا
 یب ونج قرش « هل زفروک سیداق كنيسالطآ طيع

 زوماداب یخد "الاعش هلبوس اقرش «سیداق ندنفرط |
 ۱۰۱۳۸ یسهیتس ةحاسم .رددودحم هلراتلاا |
 ۰ رد ےک ۰ 6 ۷۳۱ یدلاما و هرتمولیکم برم ۱

 ( هشورآ ) هدنتهج لامش «بولوا قاغاط یسیضارا

 رلغاط مثاطرب هدنرلتهج راسو یرلغاط (هنسارآ )و 1

 ق آو زودیرارب بيرق هنلحاوس .روینلو رلهپتو ||
 روک ذم ناقآ ندنسهتروا .ردقلموق یرار او |

 ( هزاش ) هدنسهسیف دودح هقشب ندنرم لیدوا ۱

 یرابنا راسو یراربن ( وتنین ) هدنتج قرشو
 «بولوا تبنم هلیط رش قغأ وا اورا یسضارا .ردراو |

 «لاقترو « نویز « موزوا هلراخذ ییخ هدلاحوا

 .رولوا لساح یعاونا كرلءویم رتاسو ریجنا دوی |
 ینداعمو یرلاعرم «یرلنامروا یواح ی رلجاغآ هشيم ۱

 .ردعسقنم هبهبحان ۷۷و اضق ٩ تلایا هردقوجیئد |

 هدنفرط يرد تن ھه ۱ نوع
 هدنرزوا یرهن ( نیت غن و و ) ۱
 تل هسنارف هدب راقوب ردق هرتمولیک ۱۰ ندنبصنمو |

 خاب كنتموکح (مانآ ) نانلو هدنتلآ یهاج
 «یروس«یسیلاها ۰۰ ۰۰۰ «بولوا هاکساو رپشر |

 تاشی و یرلبارسو نا مچ ددعتم «یمهملق جا

 هقیتلو رب _هدرهشو كره اف . ردراو فراس

 یرکسه اكواب ر رومآم هتسهطفا دو
 .ردراو یهاخهتسو و

 كرليلامورا کسا Hibernie) ( ۱ هک فا ۱
eردعسا ی رلکدرو هب هدنال ربا  . 

 111002۳006,) سوخ رایبه دوخاب
 1۷ م CHa" |قراییه

 نوضاب ر ر :مشم كا ك_ءدق نانو ( سخرا

 لوا نرف ۲ نداسبع دالیم «بولوا ندننیمجت#
 دالبلالبق ىن يس هبنذ تاقمق دن ۳ او «روهظ هدقسز

 .ردشغا ارجا هدسودر هدنرخرات ۱۲۷ و 3
 كلا « بو دیا داجشاو فذکه ینف قیاقح و ۷

 تارایسو رثو سن « هلبا قط هتشه ی هسدنهلو

 ینرهفاسم هلیتماسج كنبرلمرجو ینراتکرح تر
 «كلرهدیا فشک ی الرطساو «نییعت ردق ههجرد

 ث یه 2۷۹ ب یه

 . ك هلکو « ریوصت ینروص كرشع انا جور,
 3 زر هیضایر مولع .یدیشغا مظنتیجایزا كل هنس

 اکا قجمآ « بولوا ینافیلأت قوچرب قلعتم

 .رددوجوم یسیکیآرب ندنرازتیمها
N6 طارش 9( 0۶  

 2 و ۱ تارفوپیه

 .اضق لد تانخاعسو تالو دادغب ۱ ۳

 راک ۱۰ ES دو اد و هدنس ۳

 هبصق رب یزک م هیحان هدنرانک غاص فیارف هدنبغ
 یئشنم تلنال قوچ رو روم ېلبخ هلیتقو «بولوا
 - ردهدنلاح هب رقرب كجوس یدوش « نکیآ شفل و

 .ردراو یرلوبق تفنو یرلهم* هدنراوج
 - نهرلادیع وا 9

 7 Rl ۳ ۱ یا

 تاغاو هبرع رابخاو راهشا «بولوا ندای دا

 « نشعشا رب هدطساو یردب ۰ یدبا فقاو هنقاقد

 « بولک هايد هوا ندنخ رات ۱۳۰ ییدنکو

 شلوا مبات هنبهذم نویفوک «هاک۶ا لیصح هدهفوک

 رابخا .ردشعا تافو هدنخ را ۲۰۳۰ . یدیا

 یغد رداو قوچرب هدنتح «بولوا قوج ینااورو
 یلاوحا كب عو یفیدلوا به ذلا یجراخ .ردلوقنم

 0 ۰ رد ورم ینیدنلو ییبم هراهظا و لق
 - فاع ««بل الا باتک» :ردمآ هجورب ىس هفورعم

 بات؟» « « برعلا تانوس با » ۰ 6 نب رملا

 برعلا قارتفاو مدا طوبه بات؟ » ۰6 شیرق تانوس

 ناسارخ برعلالوزن باک » ۰ اهلزانم اهاوزنو
 خم باتکو “€ یعلابسا ب ESD) 6 داوسلاو

 نم باتک» ۰« هیما ینو ملا جرات »2 6 ماشلا لها

 ا ناتو ۰« برملا یف ىلاوملا نه ولرم

 ۰« ةفوكلا ةالو باتک» ۰« ةة وکلا ططذ باکو
 SETA OA OD جرات باک »

 ءا_هةفلا تاقبط » « « رغصلا فارشالا رات

 متاوخ بات ک» «« فارشالانکب اتک» «« نئدحاو

 باتک » ۰6 ةرصبلاو ةف وکلا ةاضف باتک» ۰« ءافللا

 «« رداونلا باتک» ۰« جراوطا باتک 9 «« مساولا

 .ن نسارابخاباتک» ۰6 نینسلایلع خراتلا باتك »

 باتک» « « هنافوو هنع هللايضر بلا یا نب يلد

 « قارعلاءا صال ط ردا لامع باتک» ۰ سرفلارابخا

 .هرباسو



 ر ی »و

 ندنفیق رشت بم ریهاشمهرتلکنا (11700) ] یہ
 هد ( یلسفنیلس ) هد۱۱۳ ٩ «بولوا ] - 2

 درونسقوا .ردشعا تافو هد۱۷ ۰۳و ‹ شمفوط
 هنایلدوو یل مم یناربعو ین ص ناسل هدننونفلاراد
 غلوا . ردشملوب ىتك ظفاح كنبرومعم ةناضتل
 « هجرت یل رلاودج یضرعو لوط كاوت كکب
 نید كنارباو « شا رعا ینرتفد هناضتکروک ذ مو
 . ردشمزاب راثآ شب رئاسو نخ ات كس وجم

 ناتو یسا ماین

PEسیر  
 بولذم ازد هدنرانک كرېنو ردنکسا
 شخا كدهنلحاس ناص رح هللا یک ۲۰۰و «لشعا
 . یدیا

 هبش هروم هدنانو ( 1,۲2 ) ۰
 دش
 یسیقرش لحاس كنس هرب زج 7

 یاہتم ك
 ق مهنتلالا هدیلوغرآ عم هیتنروق هدنسبق رشبونج
 هلزاغو ر كل هرتم رایک 7 ندلحاس «بولوا هطآرب

 هرتمولک ه تاچ و ؛یکاو ۲۰ یو . ردشلرآ

 یسیل اهاوهرتمولیک عب مه ۲ یس هبعطس ۀح اسم «پولوا

 هلمسا و هنب هدنسیلاعت لحاس ۰ ردیشک ۱۷ ۰

 ییضارا .ردراو یهبصقر معاج ی لاها ۰

 یبضارا دعتسم هعرز « بولوا قلشاط و قاغاط

 هاروا ندقلدوانرآ ییلاها . ردنو یرانامرواو
 . راردهدکسلتوس هجدوا :رآ مویلا «بودیا ترعه

 زآ رب هلیتفو «بولوا راجت و یک رهام تب رنو
 لوا ندنلالقتسا نانو . یدراردباید قان اص روق

 «بولوا زواجت«یبیمک 4۰ ۰۰ ۰یسیلاها كەر زج
 هرکص ندنواو ؛رلشع| اف قوچ هدننامز نایصع
 مویلا . ردشا توف ینسهراجم تیمها یرلهرزج

 اس ه ز زح هش هدیلوغرآ و هد رق

 | ندرلیلهردیه یعق بختم كا كانسهب رحم رک اسع
 هک «یدبا یللوا یرانامروا ماچ هلیتفو .ردنرابع

 فورعم هلیسا ( هعللاچ ) هدننامز هاش هرادا
 . یدبا

Hirschberg ( | 7 1 ) هدسور 

 توي و هدندلايا تيل تن هرلیس ۱ 3

 هبصفر, یزک م اضق هدنسیب رغ بونج هرتمولیت ۵

 یردمر» للاخ راو یبلاها ۱۲ ۱۰۶ «بولوا
 . ردراو

۸۰ 

 هنس ۱۱و ؛شلوا فاخ هنولج یردارب هدنراخرات

 < ردمسا |

Ah seفيا  

 : ق یھ
 ۔ارغج ےدق نانو (۱۱۲۲۵۵۱۵) | , ۰

eناتسربط كبارا ندنفرط یفویف ۱  
  هدنیرق ماطسب ۰ ردم“ا نابربو هنب رلتمج ناجرجو
 | .ردکرک هسلوا قبسانم هللا (ناقرخ) نالواشفل وب

 اکومرب ( ۱۱۵۱0۲۸۲ ) .
 ۳ . ردیسی اتو ۱ سفاموریه

 هسوقاربس کد هیاهس ا

 د|شمروس تم ۳ 208
 4۷۸ دالبلالبف 8p Nk یمسا كرادمكکح

 ضەبادتباو ؛شعا كلاع میس ون بروس تموکح

 العو لتجسرو لدع هل « هد هسا شفلو هدلاظم

 کساو رادنی «قرهلوب تره هلبا هاج ییارمشو
 ۱ پلرا) و ! ؛ شا مچ هنیارس یلارمش راسو

 ییج ا -- .یدباشاوا لئانهنافام هدنراتشاسم

 واتس ۹ نددالبم «بولوا ندنلس تلولح

 شا طبض تخت كرهدیا بولغم یرل ( نیت مام )
 راق «هنرزوآ یرلتوءد هدادمایرلیلامور كرلن و و

 ريل ترا هلرالامور «بولوا روبحم هقافتا هلرلبلج ات

 ردشمریو تيبس هه راغ كابا نالو ع وقو هدننیپ

 ارس «بولوا بولغم هد ۲ رارب هلہتراسج

 دنواو؛شلوا روپجهیلست «هلکغا نمحتهدهسوق

 9رللامور هعهادم هنس ۰ ۰ ینیدلوا اراک کم

 وشم .ردش | تافو هد ۱۵ «بویلریآ ندنقاننا

 ۱ ۰ یدبا یبیماح ك( دیشرآ )
 قاربس کسا ( ۵

 یوم کیس | منوری
 قوم هد ۲۱۵ .ردینلخو یورو هنوریم یینکیا
 دهاعم نالوا هلرلدلامور كن ر د ؛بوک هرادتقا

 ندتموکح قیا هو ؛شعاضق ینس هلص

 .یدشفل وا فلت ریارب هلیسهل او

 ناناک ( 0 1
 او ار 4 پساتسیه

 ۰ ردعا یراکدر و كنبرخروم مدت
Highlandان اط فای هیج وةسا  

 ارو هنتیج لامش ۱ | دالنیه
 3 1 س سا ( 11 هدوخاب ب

 ىج ۱۷ هلطبض ین راتکلع هدنرلخ رات



E, ۱ 
 ندهنعارف «هرکص ن دک دروس مکح هنس ۰ . لیکشتلا

 ندنفرط ( سیزوعوط ) و ( سیزوتو#ارفسیم )
 .اسور لاق هقلاعو برع نانلوا جارخاو د

 یرللوخد هرصم كرلن و . ردم ا یرلکدرو هن
 هنسهدام «رص ۰ ] . ردهلثسمرب یلتیمهاتب هج رات

 [. بروم تمجا
 هدایلاتا (۲1:۱100۳206 ) ۱ 1

 ER نروس وک دار دابه

 «قرهقیح غ هد ۹ «بولوا ندننار 3

 ؛شمروسمکح "کرتشم هلا ( دناربتیب ول ) یمهادتآ
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 طاعسا هنسوا « هک ا ریکذد یس هعبت هليل دره

 ( سیشار ) یبهقود ( لوب رف ) هشی رب «بوئلوا
 .یدشفل وا بافت

Eتب هیسورپ  
 -هرووناهو هدنتلاا هرووناه ماهسدلیه

 «بول وا هبصق رب هدنسیق رش ب وئح هرتموایک ۰ ۰

 «یرهقراف تاحوسنم فلتخم «یسیلاها ۲ ۸9

 - ردراو ینراجت كاشیاو یراهناغیک و ۱

 بونح كجوسا (۲:۵۱۳۲ )
 هلا ( دنالنامردوس ) هدنتهج ۱ راملیه

 لوکر نوزواو راط هدنسهرآ یرلتلایا ( ورروا)

 ةحاسمو هرتمولیک ۷۰ ییو برف ندقرش «بولوآ
 یهایم *هلضف . ردرتمولیک عیرم ۶۰۸۰ یسهیطص

 ریس هلیسهطساو لودجرب و ؛ رولیکود ا ( رلم )
 طالتخا هل رېن ( هغوبرآ ) نالوا a هثافس

 یرهش ( ورروا ) هدنسس رغ لحاس .

 تن سهعطق ایسآ ۶ ( 

 لابج ؛هلسلسر, كور هدنتهج ی اه
 . ردیواح ینغاط تكسکو كا كضرا رک اتوا

 دنهو ناتسن اففا «ناتسکرت «تیت هدیطسو یایسآ

 هرف «غاط نوتلآ نالوا مچ هب هطقر هدنسهرآ 0

VA 

 | «بوبالشاب هکغاتموکع زکلایًآرابتعا ند ٤٤۷و

۴ 

 «قرهل رآ ندنلابح هوک ودنهو غاطالآ «مورق

 ییفوط «ییونج قرش ورا تنه ها تی

 هدنقرش یاهنم و ؛روهدیا لیکشت سوق كوم رب
 °۹۵ هلا ° . ریشالواهنب رلغاط قیجدنهو نيج

 ۲۲۵۰ یو «بولوا دم هدنرهرآ قرش لوط

 هدنتهح ی ونح یقرش یر تكسکوت كا . ر د هرتمولیک

 هرتم ۸۸:۰ « بولوا یغاط ( راکتسیروف ) عقاو

 : یراکسکو كا هرکص ندنوا ۰ ردراو یعافترا
 هم ۸٩۱6 ) تكنتسد ی ه هدنتهح برع ۱

 ۸۱۷۰) یرکلاواد ۰( هرتم ۸۸۰ ) هکنیفیک
 . ردهرزاسو ( هرتم ۷۷۳۳ ) یوددنات « (هرتم

 یضوچ هدكانبزافوم نربودېکک تلل هبظم *لسلسوت
 ا یا ؛برلوا و قدم

 یدمرس .رویلیهیک كر هلن هرابک مقاطرب صوصخ
 زو «بونا ردقهرلعافترا كلهرتم :۰۰۰ ىراراق

 هعافترا یراسنح هدنتل | كراراق .ردقوحهدیراهرد

 یرلنامروا «بونلوم هریثکر اشا ردبا فلختهروک
 هناتسکو ییتسفو ماچ قوچرب صوصخ هنیدنک و
 . روا كنس هلام ینونج .ردراو یرلجاخ آ هراسو

 هدایز ینرارحو یاب و راجشا هيام ءانو یرل
 اهدوقالپج اهد «وروقاهد یسهلام یلامش «بولوا
 ۳۰۰۰ یمعرز یراد و هرآ «یادفب . ردقوغص

 نکم ردق هراعافترا كلهرتم :۰۰ ۰ هد را شدبو
 هدنررب قلا اهد نانلو هدنتلآ وص «بول_ هلوا
 هدنرکتا یتجلآ اهد .رینل | لوصح هعفد ییاهدهنس

 هلیسهریثک عاونا دراعشا راسو دارلجافآ رادهویم

 یاچ ندنف رط رلزلکا «بوشیتس تالوبصحم فلتخم

 .ردشفل وا لاخدایخد ینالوصحم قوجر تبایورواو
 هلبعاونا ك بیک صوص ا ىلع و یمهبشح و تاناوبح

 تاناوبحهدنرار نالوا نوکسمویرایکو زوکوا نام
 :یلداعمنانلوا فشکردق «یدعش .ردق وچ یس هیلها

 «بولوا روکو نويت آ ؛نوشروف « ریقاب « ریمد
 یغد یرهزبر نوتلآ هدنرلوص كنبراہنا ضعب

۰ ۷ 

 ( کوص كناهلا فرح )



 )ا فلالا لصف ءايلا باب )

 «بول وا هبصق رب هدنتهج بف كسل دنا 11

 ۰ ار طةسم تامالسا ءالع ضع) 2

 هردشفل و

 و ۱ هسلاب
 (هسیوا ) نالوا ییعچوا هعماسج

 « بولوا مسا نلیریو ندنفرط رلبرع
 هرطاخ OE هی هلو ندننردن كن وص

 هلفلوا قوج یسهراج هایم « هدهسرواوا دراو

 ( سوسوتا ) یم هدندنع رلیلامور یکسا «ریازب
 ندنو «بویلوا یبیع رسا و «هسریلیقاب هنغ دلوا

 هنسهدام « هسیوا « 1 .ریلیشالک آ یغیدلوا ذوخأم

 [«لرویب تەجارم
 اروا هد هاون ربط اسا ۲۷

 ی ما
 مز یسالعادج كرلزاتعو ىلغوا تیامز ايو لحز
 هللا سالطآ و «هنکیدروس مکح هدهیلاس «بوئلوا

 هننیدنلو ندندالوا "هلج كسوبتیاو سویتمورب

 ندنعسا ( مالسلا هیلع ) حون نب ثفای .یدرلرین ابا
 .رویلیشالک ۲ ینیدلوا ذوخْأم

Tapodes )ندنماوقا ابریلبا کسا )  

 ؛ رلیدیا نکاس هدهجالاد «بولوا ۱

 .یدرلشلوا مار هرایلامور لوا هنس ۹ نددالمو

 ر هدسونح یاقمآ ۶

 وه هر 0 1 | هدوبای
 هونج قرش «هلناعبن ندنلابج *لسلس دنآ هدنتهج
 ندکدتبا قش یتتیروهچ رودآ وفا ؛قرهقا یرفوط

 یرغوط هقرش « ها لوخد ههبزارب ۰ هرکص

 كن رازج هراثلاب

 ی

 رکص ندنایرج كلهرتمول بڪ ۱:۰۰ « قرهقآ
 ءرولکود هنغامرا نوزامآ ندلوص

 اطلس از اب درگ س از

 ۳ ۰ ۳۳۷ اروم بم دا
 اطلس هدنخرا ۸۷۳ ( رویت نب خ رهاش نبدا

 ناسارخ «لبءدراب كنسح نوزوا « هدناتق لدیعسوا

 ؛هرکص هدگدزوس مکح هنس کیا «بولوا نکا

 هد برام ییدتباهلا ارهاب نیسح ناطلس هد ۷ ه

 ۱۳۲ نه ۰ زدشلوا لوتقم هدناره
 دمساوب يغد كهاش راب نالوا یسیجنرب هكنسهب
 . یدیا راو یردار رب

 غا یس كنت ال

 TH Er ۱ دو رای
 (سوسیارآ )هلبتق و «بولوا هبصق كچ وکر هدنتهج برف
 . یدیا هرومهرب روم هلیعسا

 کر مبا هنح (دنقراب دوخاب

 ۱ Fe ا دو | دنکدا
 دو یانمه قرهلوا هدنسدقرش بونج هرتمولیک

 ولئاخ هلتفو هدهووار عساو راک لو رک

 ٩۰۰۰۰ «بولوا رهش رب شفلو یزکم
 اخ یکساو یرلهسردم «ییشراچ مساو «یدوفن
 .ردراو یرلیارس صوصخم هنسیلاو نیجو

 مود ص هنس هلساس مورفهرقیرهن دنکراب --
 ةراک:ا مورقهرق ندغاص <« هلناعن ندرولب هوک

 مغوط هبیلاعش قرش «قرهلآ رابنا قوچرب نا
 كر هدبا قسیرلهووا یهدنرزوا یسارجو «نایرج

 ةشاک « هرکص ندنایرج برف هبهرتموابک ۰
 .روایکود هنب رهن



 در ۱ ی

)rarmouth( (رو ) تیءرتلکزا  

 و ۳ ا تومدای
 هدنلحاس یزیکد لاعث قرهلوا هدنقرش هرتمولک ۸

 رهشرب هدنرانک یا كنبصنم كب رمن ( رای) و
 لزوک « یسیلاها ؛۲ ۰۰۰ ۰ بولوا هلکسا و
 تراج كلشيا و یناماکعتسا «یسهناسرت «یرامتخر
 ندرلیلامور «بولوا رهشرب یکسا .ردراو ن- هر

 .ردراو یراثآ ضمب هملاق
 كو هبسور ( ۲

 یجنرب ۰ ۷ قزوز ] دالسوداي
 بولغم هدنخ رات ۱۰۱۹ ۰ ردیلغوا كريعدالو

 كد هنځ رات ۱۰ ۵ ٤ «هلبا عزن یکلم ندنردارب یکی دتمآ
 هنبرلروطارپعا مورو هنلارق ناتسهل «بوروس مکح
 ینایصع جارو ؛ شلک بلا هدناب راح ییدتا یثراق

 تاماظن مقاطرب «هلبا نیمأت یهیاسا «بوریدصاپ
 گيانص راسو یرامعنفو باکمو عضو نیاوقو
 .ردشعا تمدخ هنسدقرت

 -رلطسو لب هبس ورا ۲

 مو ۷ ۳ 1 ۱ والسوراپ أ

 قرش هرتمولیک ۷۰۰ كغروبسرتپو هدنسیقرش لامش
 تلایا هدنرزوا یربن (افلوو ) قرهلوا 8
 .وسنم «یسیلاها ۲٣ ۳۰ «بولوا رپشرب یزکم

 لوس «یرلهشرباف هراسو دفاک «هفلتخم ةشقاو تاح _
 هفلوقو یرلنم رکد «یرهناننکود « یرهناعقجا "

 كنهقود كو هجرتلافن ] .ردراو ینالوممم ینامتم

 رد ید

 دوروغووم " الامت قلاب والسوراپ - ۱

 هریعدالو ابونح « همورتسوق اقرش «هدفولوو و
 ةحاسم « بونوا دودح هلب رلتلابا رو یخد ارض _
 یبیلاها و هرتمولیکم ب س ۳۰۱۳ یبهییطس _

 قاموقو قلب آ یسیضارا .ردیشک ۷۲۱۰
 لاع ادتبا هدنلخاد تكایا افوو «بولوا یتلقاتبا

 قرهقآ یرفوط هب قرث بونج هدعبو هب قرش
 یاچ جار, ندلوصو غاصو «لیکشت هاسریدرپ
 اذه عم « بولوا تبنم زآ یغارب وط . ردیا ذخا
 ۳۱۲۵ «كرهدیا لانتشا قوح هلتعارز یبیلاما

 یادنب و هرآ «رادواچ هدنسضارا كل هرتم ولیک مپ

 .رارر,دشبتب تتکو ریونک « هتاتب هدنرلفرط راس

VAT شا ی 
 یرلنامروا .رداکد یفاک هب هیاحم تاجایتحا یسهربخذ

 زکلاب ندناناویح .ردیداع یراعثا «هدهسیا قوچ
 .ردقوچ ینلاب هدنرانا .راررو تیمها هنسنج تآ

 هکدتیک ۰ بولوا یرلبا ىليخ یاراجنو میانص
 . رریقنم هاضق ۱۰ تلایا .ردهدکملن ربا

 ءارصا ( یفاکرتلا نالسرآ نا )۱ .
 هلیسهلیبق و موق « بولوا ندک ارتا ] ي

 رلهناخ لزوکهدنرزوا یربن قیوق هدنجراخ كبلح

 هلیمان ( هقوراب ) لو « كرهدبا اب راکشوکو
 هنمکح یسهبسم كبلحو « شلاق قاب نامز یلیخ

 .ردشعا تافو هد  .یدیشمغ

 اطا ناک ع نح( ناعب دیش ۰ ۰

 e N إىل وایجیزای
 ندنسافلخ كټ (هرس سدق) یلو ماریب یجاحو ندنخ

 لوبیلک .یدیاراو یغد ی. هبرعش تعیبط «بولوا
 لوذشم هلئتدابع هدنسهصوصخ هب واز هدنجراخ

 ورا

 هداروا یبیرت .ردشعا لاحرا هد ۵ «بولوا

 شما لاکا هدنحرات ۸٩۳ .ردهاک:رابز موبلاىلا

 هکرت یسا یسهموخنم یناونع « هد » یغیدلوا

 یل «صوصف» كني عندلایحم . ردشازاب هدناسلرب

 ریهاشمیغدناه؛ دا یردار .ردشغعا حرشیخد

 لناونع « نیعشاهلارإولا » «بولوا ندابداو غیاشم

 ,ردیفاّوم فباتک

 یامدق (یسیعلا صام ن ا ۱
 رسابن راعروپدم «بولوا ندا ر 77:

 كم «بولوا ندنع لصانع .ردیردب ك ( هضر )
 تحت هل ( ىعوزخلا ةريغلا نب هفذح وا ) هدهمرکم

 هلرام هلاراشم یغوا هدمب .یدیشم رک هنسهاج

 ندبیسوب «بولک همالسا ریاربهلبا (هیع") یسهجوزو
 یراکدروک تیذاوباذغ قوچ كب ندنف رط هریغم ین
 ی-هجوز حو شا تا هدقح ندوربص «هدلاح
 هنر «بورو ناج هدنتا  هعکشا یرلت رضح همس

 .یدشلوا لئا هتداہش

 نادغب یغفلم هدهبامور (۲۵:5۲) ) ء

 تلایا یدعشو یرقم كنغلهدوو وو | 2

 هرتمولیک ۳۲۵ كشرکب «بولوا رهام یزکص

 (یفولهاب ) عباتهنب رهن ( تورپ) و هدنسیقرش لامش

 یرهش یجنکیا كنهینامور ۰ ردعقاو هدنرزوا یاچ



 ف ۱ ی

 بتاکمییآ «ینونفلاراد «یسیلاها ۷۲ ٩۰۰ «بولوا
 کیا «یسهزوم «ی.هیدشر یلخاد یا «یسیدادعا

 ۵۸ «یساسلک ۱ «یتکم هسیفن عیانص «یبهناضتک

 .ورانرب «ی-هزععارادو ها هتسع 1 « یسهرواخ

 كلاعو ارتسوآ و هیسور « هاب تاتا «یس
 تبنم كب هدنفارطاو ینرا- كلشيا هلبا هبنافع

 . ردراو یبضارا

 هرتمولک ۸۰ یاو ٦۰ یب و كنتلابا شاب —
 ۔ارا .ردنوکسم هللا یلاها ۱۸۱ ۷۸۰ «بولوا

 دودح تورب «بولواترابع ندرلهبتو هووا ییض

 .ارا یاچ جاقرب نایکود کریو «روب رآ ینسهیقرش
 هریخذ «بولوا تبنمیغار وط . رویدیاقس یسیض
 . ردقوج یبارشو موزواو یشالوصحم

 بونج كماشلحاس ( هاب یدزتابزو ) ۱ افا
 . دقو هدنغاف رص تم لقاس# سدق هدنتهح ۳

 هلباکع قرهلوا هدنسیلاعش برف هرتمولک ه ه كس

 «پولوا هلکساو هبصقرب یزکص اضف هدنسهرآ هش

 «لاقرو لزوک هدنفارطا «یسیلاها ۰

 هراسو یاتفش «یمیاق « مداب «ریجا «ران «نوهل
 یلیخندنرللاقترو نالوا زسلاثءا یسنج «یرلهحشاپ

 قتلوا یسهلکسا ك-دق و ینراعح زآرب «یفاجارخا
 «بویلوا یایل ؛هدهسیا راو یتیمها زا رب هلبتسانم

 "الخاد «ندنفیدلوا قلکارقو راطیغد یرلفاقوس
 یکسا «بولوا یکسا تپ «ذاب ۰ ردقوب یفاطلرب چه

 (وفای) هدتاروت و ( هبوب ) هدنراثآ نانوب نویفارفج
 . ارد ( یفوفای ) هدنتبسن ۰ ردروکذ م هلیسا

 .ردیواح ینهیرف۱۲۰ هلباهیحانرب یساضقافا -
 > وا ك ( مالسلاهلع 9 تا 1

 اد فر اتم ۱ ثفاب
 صوصخیلعو كلام ما ةفاك نالوا ىريغ كن هيماحو

 هلعا ېک بالقص «مور «نارا نالوا ندهرآ ما
 دج كټ هراس و لوغم «دلرت نالوا ندهنارو ما

 هدنسهرآ مما قاط یاو .روبل وادع ی رتشم ءالعا

 بوسنمهرلفع یربآ یرپآ «بونلو قرفیلک السن
 ندنفرط رلخروم هدنقح یترذ كنفاب «ندنرلق دنلوم
 .ردظ ولم یعوفو تاشیوشن زآرب

 ندالع ربهاشم ( دسا ن هّللادص 2

 : ردشعا E ۷: 3 ۱ یعفای

 (هکمطق) هلیتهج یتماقا هدهمرکم ۀکم تدم لوط

VA قا ی 

 هصاشاب .ردفورعم یخدهلکخد ( نیمرجملا لیز ) و
 « مظعلا نآ رقلا لئاضفق مظنلاردلا» : ینافیلأت

 .ةصالخ » « نیلاصلا قیاتح ىن نیضابرلا ةضور »
 نانلاتآ » ۰ « رداقلادبم حل | بقانمیف رخافلا

 رده#؛اسو » نامزلاثداوحیف

 -رهلا ءاروام هدن راث آ مدق ی 2 ۳

 ردم ناب رب و هنب رهن نوح“ کد تراستاب

 (۷>ا, ۷۵۵۵۱ ) تسفاب دوخاب | تسقاب
 هد.ذغللارق غربت روو تب هبنالآ

 . هنیرانک غاص كنب رهن ( راقن ) مبات هنغامرا نبر
 هرواب هدتلاا نالوا یانمه«بولوایاجرب رولیکود

 لامش ر دق هنن دو دح نداب ؛هلح ورخ ندلوکرب هدندو دح

 . بونج هر ندر نداروا و «رافآ یرغوام «یب رف
 كل هرتموابک ۱۹۵ ۰ كرههود یرغوط هینرغ

 ۱3۳ ود هریک دم رهن «هرکص ندنارج

 ممقنم كننللارف غ ربعروو قلا تسقاب --
 ًبرغ «بولوا یسیلاعش *قرشلا كتلابا ترد ینیدلوا

 ىلامش قرشو ارش «هلرلتلءا ژانود ًابونج «راقن
 هداب هد ندنتهج ییرفلاعت «هلنلارقهریواب ندنفرط
 ی. ی هحاسم . رددودح هلغاهقود لوس

 N11 یسلامها و هرقم ولیک عبرص ۰۱ ۱

 هیاضت ۱6 «بولوا ( نکناولا ) یزکرم .ردیشک
 ۰ غ ربع روو » نوهسهراس لاوحا ] .ردمسقنم

 [. لب رويب تمجارص هنسهدام
 اعش ق ےک لب هرس 25 3

 ٩و بهر تیپ | توقا
 هللا ( هڼاب ) هدرلتج قرش اهدو هدنرهرآ یرلقام

 رب ندهیکرت ماوفا نکاس هدنرلبداو ( هقریکیدنبا )
 ۰ ردهدنرهدار ۲۱۰۰۰۰ یسوف «بولوا موق

 یسهلج«بولوا نیشن هیځ یمقاطرو نکم یقاطرب
 راکهلیح و کذ كبو ؛ راردلوفشء هلتنصو تراجت
 نایاشاب هدنراراوح او هدکلرب «ندنرلت دلوا رامدآ

 یرلسور قحو یاوفارئاسو (یجقوچ) و ( زوفن و )
 بولوا رهام هدقع وص هلبا هب راج تالماعم یغد
 هاوقارئاسنالوا یراوشموق «راربنیک هاهافر یرثکاا

 قج املا ردق هن ره «بویلوا ی ایسابق و نیکر چ یک بل وغم

 ت رازوکو كريس یرللاقص «ییقیچ زآ رب یراکیک
 لوا یرلهرهج «هدهسیا هلام هب یراقول یرلجوا
 راقجوچو نیداق صوص |یلع یراکن ر«نوکز ود



 .ریف هدایز ندلوغم « بولوا هتروا یرلیویو ضا
 هکرت اتداع ناسل یرکدلبوس .رلروب زکی هرلزیق

 یعصفو فاصو سلاخ كا بنهکرت ىح «بولوآ
 هجنوناسل یالع ینیدلوا ناسا یراکدلبوس كران

 ندتهجوا كنتما كرم ومع قر هلیقاب اکو . ردهماع فتم
 هنغب دلوا شمقیچ ندنرلزوب ىسەراد ی اعثبطق ینعی

 وا كرلوقاب «ءدهسیا شفاوب رانتسیا قلوا بم
 لوک لاقاب ‹ بویلوا یسیلر لصا كنهببطق راطقا
 ققح هدمب یراق دلوا شبا ترجمه هاروا ندنراراوج

 تیاور دج نم ابا ی رلترجهو رلتوتاب . ردشعا
 "سا را راز وب دیا رطاخرد مولا « در هدیا

 ندنرل داقتعا یسا E ‹«هدهسرلشمل را نابتسرخ

 هرلبرو نج یرلقدنانا یر, ندهوا بوک زا

 هدنروصرم برف یب رامساو «هوالع یخد یرازب نع
 . ردرلشا لیوح هنرلمس| یلهلو سور یرلکدتبا ظفلت

 — نیدلاباهش هللادبع و | ) )

 ندنیفلّوم 2 ا a قاي
 نع . ردرومشم هلیس هعفات تافیل ات رادتهق ؛بولوا

 ریسا نکیآ قجوچ « بولوا ندندالوا مور لْصا
 كيوو ؛ شلئاص هرحاتر یلاج هددادغب « قرهلینوط

 تراج رئاسو «قعوط ینرارتفد «ندنغیدلوا یسیزاپ
 قوسهکءرکوا یزاب نسیدن؟«هرزو:قمزاب ین راشی
 نسح «بودیا مولع لیصحت هلتیسأنم و . یدیشعا

 نام نوجرلشیا ان سی دنفاو  شلو, كلام هطخ

 تیاهن .یدیشقارفس هلتاعفد هرافرطوا راسو شیکو

 یتسیدنک ی یدنفا یالوط ندبیسرب هدنخر ۰:۹۹

 هلترجا نوما كىنىك ؛ هلکمرب و نذا «بودیا دازآ

 قوج تب هلتبسانمو «بولوا روج هنخاستتسا باتو

 یسیدنک یسیدنفا هدمب . یدیشغا هعلاطم رب

 «هلکمرو یخدهصحرب ندنراجت «بولآ هنتمدخ هلشامه
 ؛ شا لصاح هامرس هقدلوا هدنفرظ تدم زآ9

 هاسف تاک هامرسو هدننافو كن سیدنفا و

 هلت راحت هدنخ رات ۳ «پو دیا لصاح رکف هوسر |

 یولعرب یدادفب « هدهرص یغیدنلو هدماش قشمد

 قلخ « هلکعا راهظا یرکفو هدنس هث> ایم عقاو لب |

 نداروا «هدلاح یی دلاق قمر هنفالتا بوششوا هن

VA 

 ا یماقا ۱

 ۱ ماطر, رکیدو ی هلوقس یآ یرلقدلآ ندراسور

 قا ی

 «كرهدیک هناسارخ تابنو هطرا «هلصوم هدعبو هبلح
 < تماقا هد (د ص) تدم یلیخ ر «لاغتشالاب هلتراجت

 كلاخزک دج «یدیشا لاقتنا همزراوخو اسنهرکصو
 «كرهدیا رارف « هلغغل و هداروا هد ۱۱ هدنحورخ

 قالبچو جاو ؛ شلجهراتروق یتاج هلبا لاح ج وک

 لاقتنا هباح تبامنو هراس هدمپ «بونآ ناج هلصوم
 «نکیا هدک عا تماقا هدناخرب هدنجراخ كرپشو «هلا
 هدو .ردشعا تافو هدنشاب ۵۲ هدنگراا ۰

 نالوا لمکمو او كب هداروا و دناساتس

 رلب اتکقوج كب ؛بو دیا هدافتسا قو ندا افت

 .ردشعا رب رحم هداروا یتاغ ثک او « هعلاطم

 هک« نادلبلامیعم » :ردیتآ هجورپ یفافلوم هجماشاب

 هیفارغجر, لیکمو لصفم بتم هلببیت اه فورح
 ةفرعم لا ءابلالاداشرا » و « ءابدالامععم » «ردیتفل

 هب «بولوا ظوطم یلوارب كن سیکیا هک « ءابدالا
 1 نددلح كود ٤ بل ص هست یه فورح

 بیترتوا هنی هک « ءارعشلا مم » «ردرثا رب لمکم
 شعب هلیسماسا كب رع ءارمش کیو ا هرزوا

 فلتحاو اهضو گرتشااباتک» «ردیواح ینرامشا
 رئاد هخشرات «رددناح هنناغا ایفارفح هدو هک« اعقص

 ««لودلاباتک راد هخ رات هنب ««ل ال اوا دبملا باتک»
 باتک» ۰ « بسنلا فأ بضتقلا » هدنقح برع باسنا

 عومت » ۰« یافالا باک ناونع » ۰ « یبتلارابخا

 ۱۸۹۹ ینادابلا میعم . هراسو «یسرافلا لم یبا مالک

 ك (دلفنتسوو) ندنیق رهتسم رمهاشم هدنسپ دایمی رات

 یثاوح داجر و هرزوا دلج كوس ؛٤هدقبسيبل هلیتمه
 ةف رعم ق ءابلالاداشرا » . ردشفوارعن هلا لوادح و

 یدلج كوبرب هد نس هناختک ی برب وک كانس « بدالا

 تباتک «بولوا ندنفرح نيع زکلای هک «رددوجوم
 نایاش هرشن یراثآ هفاک . رددهاش هنتیعهاو تماسح

 .ردند هعفات لک

 — ندلاںنےم ردلاوا 0

 و | یدد توقا
 «هدلاح یفیدلوا ندنسارسا مورلصانع «بولواند

 « ارتشا ندنفرط ىلبج روصنموا ندراجم هددادفب
 هدطخنسحو هدنایدا «قرهنل وا قوس هلصح و

 رکا بویلیوس رعشلزوک .یدشغا تراهمبسک
 «یدردبالوادت هدسانهاوفا هدنماقم قرش یرامشا

 روکذ مهدجار" بتکی غب دلوا مقم هدهبماظن هسردم

۲۳۰۰ 



 قا ی

 ٩۲۲ .رویلشالک 1 ینیدنل وب یم امت ی لمم

 ماطهوش .ردشفل و تیم هدنلزبم هددادفب هدنخرات

 : ردندن رامشا *هلج

 یایغو ابب یدجر غلیم الا

 یالس مالسلاراد ىلا دهم و

 | قىتوقا
 هلتمسن هنمسا كنموق توفاب نادلو نک اس «دنجا

 "الا روش  ردشفل وا هما هلب وب ندنفررط راسور

 رش :هلبا یاش دره رحم

 «قسنوفریاو لاقاب ءاروام «رومآ ابونج«« لحاس»
 ةحاسم . رددودحم هلرلثلایا كسیسیکب یغد اب رف

 یسیلاهاو هرتمولیک میرم ۲ ٤ ۱: ٩۷۱ یسهیحطس
 یهدنيف درکو و درک . ردبنک ۳

 دلرلن وب یلاو «بوللواهرادا هلفررتیلایا تاسیسیکی
 ءا و «ردبا تماقا هدننلایا قستوقربا یکهدنیونچ
 . راریلس هنلوا دع یرلذاعس كنلابار یچوا هلع

 هیاضف شب «بولوا هبصق نالوا یانمه یکم

 « بونلو رلغ اط هرصر هدنسب وذح 9 و

 قو آ « زود نانلوا ریبعت هردنو یرلفرط راس

 . اهنا .ردترابع ندرلهووا ماو یواح یرلقلقاتس و

 « هد هسلا

Yakoutsk )قرش كن هربیس (  

 | قستوف را هک ردیغامرا (انلا ) قوی كا كنبر
 « للامر ندرلغاط یهدنفارطا لوک لاقاب هدنتلایا

 یاچجاقر ندغاص «قرهقآ یرغوط هبیاءثقرش

 كتلابا نوت ندلوصو «رنود یضوط هلام ءا

 | ینرېن (یوشیلپو) نایالپوط ین راوص یسی رغ مسق
 «ك رهدیا لکمت هبلادر كوس تاو «رلآ کد

 هدنتهج برف كوب .روایکود هبیلامش دمج رح
 (هنال ) هدنسهقرآ یررب هدنفرطقرشو (كنلوا)

 رلفامریا مقاطرب هچوک اهدو اهلوت « قریکی دنیا
 . لرولوا بصنم هروکذم رحم هلاب رج ازل و
 . ردق وح ىس هراج ایم كتكام قمی ی رلب ات كنس ەل

 «بوئل و ران دعمو رلنامرواضعب هدنرلغاط یهدیونج
 ريف هنعارزو قلموف یغاریوط كراهووا یکه داعش
 ندیا ماود هتفه شب ترد «یک یغیدلوا دعاسم

 | هدنقم هرتمیتناصس جاقرب قجنآ هدیلرارح هكنزا

 | دم هنب قرط تلآ«بودبرا ینرازوب كغاروط
 . ردلکد نکم كم ریدشیتب تالل وصح وکر « ندنفب دلاق

 | «بولوا تأایارب هدنتهج لامس

 | لدنفرط ییونج قرشو اق

A۸1 

 لا لکد مولعم هلیماع زونه یغد یرلسوف |

 یا هاشکام «بولوا ندنیطاطخو ابدا |

 یدبشغا رابتخایبقل کام |
 قوچ كب ندب رهوج تا ا «بودیا |

 ؛ یدراتاص وتلا زو ین ره «قرهزا رله

 . ردشغا تافو هداصوم هد ۸ ۱

 هدنرانک هووا رب طاح هلرلغاط هدنسب یف لاعش | ذخا ین رج ( نادلآ ) نالوا یراکو كا تیاپنو

 قا ی
 ۲ قلیعقبلاب هلبوآ تیاناویح راراب هنلامما كروکیرلبرد
 | .وقای لالوا یزکم -- ۰ ردیشیمنرادم كنيلاه
 ٩۱۳۱۳۱۵ هدنرانکلوص تن (انل) یسهبصق قسن
 هدیقرش لوط ۱۲۷۲۲۵ ۲۰۰ هلبا یلاعش ضرع
 ۲ 6 یدل اھا 1۳۳۰ ؛بولوا مقاو

E i ۱ نب توقاي 

 ینععم ردق كم . یدبایسهلوک كمصعتسم ندهیس

 ۲ مماوج نمرهش «بولوا یوم یفیدزاب فیرش
 هد ٣٣۷ ۰ رددوحوم یه جاقر دنر هنافعنک و

 تكنبئالبک رداقل ادب« ترضح

 « لارارسا نء ارس هد, یف نا » هدنقح هجرت بحاص
 . ردشعآ تافوهددادب

 ۰ ردرومشم یندروس

 ۹ ندلانیءاردلاوما ) | ! کلم توقاب
 اشم ( ییصولا هللادیه )

 بتک قوچر .

۰ 

 رد وک ۲۰ کیا هد جنس كيا
 هرتهواک ۰

|. 
 هد كنرزر هدنسیفرث بوج

 ۱ ینیرش عماج۱ ۰: یبیلاها ۷ ۱34 برو صفر زك اضف هدنرزوا یره هقر نابکود هنبردقآ و

 رب «یتکم نابیص جاقرو هبدشرر «ییهسردم ۲
 ؛بولوا روپشم هلمبط توشخ یسیلاها . ردراو ی هنایک ماجوناخو یلاکدردق ۰ «یتکمو هلکس وصخ هن رلتلم نیت الو سق و دون روا « یس هنافح*
 ذه د یرلبصمت هدهظفاح ی رهعدق تادام
 غا .ردراو یرادادعتساو لیم هعیانصو ترا
 وات قابآ ؛نابتفهم «مشیرآ «ناط «باوما یرلةدباب
 ردهدقلاز آ هکدتک جاور هاو

 کرم ندا رق ۱6٩ یساضف هوفای -
 روشحالس و روسح یبیلاما « هلغلوا عقاو دنراتمج غاط نانلواریبت ایسیلام یرثکا «بولوا



 نا ی

 هدایسیلام .ردرلشفل وا نبمخت ردق یدک ۰ ك

 قرف راتوط حالس یا زکلاب هدنورد هاخر ۱

 «هسریناب هنفیدلوا ندناردان قفل« یثک یللا |
 هسل وا هدنفوفام قوح كنيخت و یسلاها تباضق

 روا و نیتال یراسدس ابو سخر یجنآ .ردکرک

 9 "الماکیروصقو نایتسرخ قرلواسقودوت
 ریشاتس الع رومشم تقو ره ندنجعا یدلاها رهش

 لاکا «ېک یغدلوا زسررط یرلسردمو ۱

 یرلبداو و هووا .ردقوجهدیرلنلک هتداعسرد نوما "

 «رادواچ « فالو «هبرآ «یادف) «بولوا تبنم

 لصاح یعاولا كراهزبس و هویم و هیلوصاف «رصم
 یلبخ «بولوا قوچ یرلاعم هدنراغاط . رولوا |

 .رارلسب هیلها تاناویح رئاسو یکی «نوی
 «هشا وتل هلشف و( ۵ :

 0 ا ۳ ۱ نولک اب
 هبنآ وتیل یرلیجنرب «بولوا نادناخرب شمروس مکح
 ناتسراجم هد ۲ هک «رد (لک اب) ی. قود كوس

 ی(عوده) یزیت كب (ییول) نانلوب یلارق ناتسهلو
 تناتسها یغیدلوا كلام مرا كزق و «هلکعا جوز

 هدناتسهل یسیضعب ندندافحاو دالواو ؛شلوا لارق "
 ت ۷

 ندرلن و « بوروس مکح هدهبنا ویثل یرارکید و ۱
 قکاع ییا و هد ۱۰۰۱ نولک اب ردناسکاآ 3
 ۱۰۷۲ .یدشعا دیحو «قرلآ هنسهرادا یدنک 5

 هدناتسهل ینافو دلو الب دن رمسيس یعنکیا هدنخرات 1

 هدنأاتسهح هدعب .ردشمر و ماتخ هنتموکح نولک ا ر

 - وا باننا لارق چاق رب ندنادناخ و هدناتسرامو

 .یدبا شمل
 لسم هرق كنغاحس لقتسم دیمزا ۱ ا ۱

 یلامش كنغاط نور زو و هدنساضق 4 3

 «بولوا هبصق تجوکرب یک هان هدنگتا
 هردرومشم هلیس هجا: اق یلدروکوک نلنيد یامح غاط ۱

Eا عقاو هدنسهرا لحام هلا هبصق ماج وب  

 ءهلغمأ وا حالصاو رامعا ندنفرط ةا هن زخ ًاریخآ ۱

 .ردهدقعالب وط رلهتسخ یلبخ «هدنم “وم 1

 كنيلبا مور قرش ( ۲۵۲۲0۱: ) إل اب 3
 هرتمولیک ۲۵ و هدنغاعس هیلسا 2 ۰

 ندیوئرطو یرهن هګوط قرهلوا هدنسیقرش بونج "

 هبصق ر هدنرزوا یطخ لو ریمد ندی
 .ردراو یسیلاها ۰ ؛بولوا ۱

 نا ی دیدم
Yang-Tché-Kian : 

 ا وسا كس اک هچ غناب
 یامش دارلغاط یهدنسهبلاعش دودح كتبي «بولوا

 ادتبا هدنتلایا ( روا كوک) تیاتسلوخم ندنراکتا

 نایرج یرضوط هنیونج قرش هدعبو ه«لاعث قرش

 «هجشک فا ( ننوچهس ) كنیج سف « كردي
 یخد هاا ( ناننوب ) «قرهالشاب هفقآ هونج
 هقرش «هرکص ندکد تا عطف هفاسم لیخر و «لوخد

 دودح تنهروک دم تالاا تقو ر «كرهنود ییغواع

 یضوط هب قرش لاعثو «ردیا قیرفت ینسهیلاعت
 هدتلایاوو «كرهنود هنتلایا (توچهس) هنب «هلفارحا
 قرشو هقرش «هرکص ندندلآ رانا قوچرب ندلوص
 ؛ رریک هنتلایا ( هوه ) «كرهنود یفوط هونج

 یخ هدننايم راها قوچ رب ندلوص هنب هدارو و
 قو ) ندفاصو یره (غنوه نام) نالوا كوس
 هنتلایا (ینوه ناغن) ءهلبا 2 یغایآ كنز وک ( غنيت

 هدقلایا و «هلنایرج یرغوط هقرش لاعثو رک
 هنتلایا ( وس غناک ) تیام «هرکص ندکدتبا قش

 «هرکصندکدنود یرفوط هقرشهنیو «رولوا لخاد
 لحاس ئیچ هدنسیشراق یرهطآ (غنیم غنوچ)
 نيچ «كرهدبا لیکشت جیلخرب نوزوا هدنسیقرش
 نوزوا هرتمولک ۵۰۸۲ یسارحم .رولکود هنیزکد

 غاب .ردیر نوزوا كا تنایسآ نوش «پولوا
 « بولوا شینک ندهرتمولیک ۲ هدنرافرط رثکا

 هب یراقوم هرتمرلبک ۵ ۰ ندنیصنم ید رذحو دم

 ۔ولک ۱۰۰۰ یغاشآ كنسارجو ؛رونلوا سح ردف

 و هنثافس اپوروآ .ردطاص هنئافس ریس یلهرتم
 هدنرالع فلت «ندنفیدنلوا هدعاسم هلوخد هر
 كن رلمب اتو كنسيدنك . ردراو یر هن اخراج دل رزماکذ |

 للتیلک «بونلوب یراهلرا جنر عساو كپ هدنرلپداو
 .رولوا لصاح 2

Yankees )ملک نەي ( هلغنآ ( )  

 E یزلیشحو اقنمآ كنس هلک ۱ کن
 ازهتسا منا و نالوا ا ندنظنلل تروص

 Rl نالوا ی.دلاما هعمتجم كلام هلیق رط

 .رویلیرب و
Janus ( ۳ ) فنالاتبا هدربطاسا 

 بوک «بولوا یرادمکح یسا دا ۱ سو "

 كن رادمکح هنآ هليا نولونآ نالوا هان ندسعش



 نا ی

 یشحو تنابلاتا ۰ هدلاح یغیدلوا دلوتم ندنزق
 مکح هلشیاسا لاک. هلبالاخدا هتیئدم *هرئاد یسیلاها

 ر, صوصخ هنندابع كلوا هدامور .یدیشعروس

 برحو یلاپق هدننامز حص «قرهنلوا سپ-أت دبعم
 .یدرلئوط قیجا هدنساثا

 | نالوا (انحو ) هصناربع ییصا (16۸0)
 ۰( مع ) يح ترضح رلمور یو | .یدیشلوا روبحم ه هدهاعم دقع هللا یرلت رضح ۱

 «بولوا ید یرازب نع جاق رب هاو ؛ یکی راکدرو

 هدنرهدام « موتسوسیرخ و انحو «ناژ » رلنوم
 .ردروک ذم

 ندنرروطاری« امور هینیطنطسق (1:20)
 :ردشلکی هک زکس هلمساوب | فا

 « بولوا بلع, هيفا( سیکسیع ز ) ین
 نامور یعکیا هد۳۰٩هدلاحینیدلوا ندرلب رکسع
 «هدلاح یغی دلوا زومأم هلتف یاقوف روفکم ندنف رط

 «داعقا هتموکح *یلادنص «هقشب ندکدعا فلت یعوقص

 «قافتالاب هللا هنافوثت هجمروطاربعا هرکص هنس ٩ و

 ؛ شا طبض قموکح *لادنص «هلبا فلت یعوقص
 دادرتسا یاتسرافلب «بودیا بولغم یراسور و

 تدوعو ؛ شا التسا قیطسافادعام ندسدق هدعبو

 .ردشعا تافو هد کلیک د ۹۷۵ > نکردیا

 بوسنم هننادناخ سونینموق یبیچنکیا
 قلروطارعا كد هنخشرات ۱۱ ۳ ند۱۱۱۸ «بولوا

 .ارفو «شعا هراحم هلرلیلبرصو رلیقویلس «بودیا
 دیا شمشیلاچ هک طبض یبهیکاطنآ ندرازسن

 «كدهنخرات ۱۲۵۵ ند۱۲۲۲ یسیعچوا -
 تموکح هدقنزا «نکیا هدالا كرلکد رف هنطنطسق

 هیک ارت «هلجارخا ندایسآ یرازسنارفو ؛ شءهروس

 ثكننلروطاریعا مور «بودبا دادرتسا یبهننودک مو

 .یدیشعا هثیبن یسایحا ندیکی

 «بولوا بقلم هلیبقل (سیراقسال) یسیجندرد -
 هتموکح*لادنص هدقسزا هد۱ ۲۰۹ «نکیا قجوج
 غولوشلاپ لاضحمنالوا ییصو و داعقا

 قتموکح *لادنص «دار هکح لیم هنن رازوک كنیدن؟

 .ردشعا تافو هد۱ ۲۸ ٤ هجرت بحاصو ؛شعاطبض

 ؛بولوا بوسنم هننادناخ غولوئلاپ ییعذب --

 ؛ شهروس مکح كد هنخم رات ۱۳۹۱ ند ۱

 "هرادا نزوناتناق یاب « هلفلوا قجوچ هدندوعقو

VARA 

 رتشاوب هدمبو ؛شهربدناق هکغبا كیرشن هتموکح

 ۳ وو .

 نا ی

 ۰سا زکآاب ادتبا «ندنذیدلوا شل آ هنبلا یروما
 « هلبتفارف كلوب هد۱۳۵۵ « بودیا قلروطارعا |

 | لیئاشع هدانناوا و ؛ شمالشاب هکمروس تموکح

 | ییدنک « بودیا طبض ینسهطخ هیکارت نوتب
 . روک هدناف « هدهسیا شغا دادتسا ندای و روآ

 | یزاف راکدنوادخ ترضح ناکءنج « ندنکیدم

< E 

 .وقاتناق ینا نانلوا ناب افآ یسیصتلا -
 ییصو هدننوابص كفولوثلاپ یاب یعشب هک ردنز
 ینسیدنک یرادمکح ول هد۱۳۷ ۰ هدلاح یمیدلوا

 . كعا

 تغارف هد۱۳۰۰ .هلخاثاصوا ندنتف ییدتا دیلوت

 ی هنیطنطسق . یدیشماکچ هرتسانمرب « كرهدیا
 . یشراق هراز ونجو هرارافلب «هرلیلن ام ندبا هرصاخ

 ند۱ ۳۲ ۰كنف روطارب؛ا قرش .یدیشعا تءواقم

 .ردشمزاب نخ رات كس ۷ ًارابتما

 «بولوا بوسنم هننادناخ غولوثلاپ یدیج دپ -
 دیزباب ناطلس مری دلبناکةنج «هلغلوا نکی 2 (لئونام)
 .یفیدلوا شا آ هنتل  هرصاح یب هبنبطتسق یراترضح ناخ

 هکغا كيرش هتموکح ینسیدنک هد۱۳۹۹ ۰هدلاح

 ندنسهعقو هرقآ «هدهسیا شمردناق ییسهیمع

 ی « یللدم یتسیدنکل ثوام هد ۲ 7
 .یدیشعا

 .لثونام ندرلغولوئااپ هنب یبجنزکس -
 دنفرط یردب هد ۱:۱٩ « بولوا یلغوا

 «بولاقزکااب هدا 4۲ هو ؛شفلوا كيرف هتموکح
 دارالن اقعو ؛شمروس تموکح ادهنخراا ۸
 « هدنکیدتا دادقسا ندرلکن رف یثراق هنناجاهم

 .یخدو «بول آ یتفیلک" یدیحو كرلاسیلک هدنلب اقم

 هدیناحور صوصخم سلجم نانلوا دقع هدهسنارولف
 «ندنرلکدمرو اضر یسهعن «هدهسیا شعتالرارف

 .یدیشاوا لئا هدادمار یئزج قجنآ

 بونج كنتمالو هردوتشا (۷۲2۵:02) ۱ هاو
 تالسو ۷۰۰ كاوناتسا هدنتهج | - «

 وک نالوایانمههدنسبونچ بر هرتمولبک ۰

 ۸ ° هلما یلاعث ضرع ۳۹۹۷ و هدنس یف لحاس

  یزکم كتالو نالوایانمههدیفرث لوط
 ۳ «ییلاها ۳۰۰۰۰ «بولوارمث

 ۱ ۳ ¢ © یهروط ۲ «.یماتنیک



 نا ی

 هلا هنادتارو هبدادعارب یا لات ٍ

 ( اییسوز ) صوصخم هرلمور «یتکم ناییص جافرب

 نیم دد هاا کک
 «ییدشر بت کم ص وصخ هرلخ الوا «یتکم ثانارو

 هلب راءزبملاراد صوصخم هراهتب و ارقف كراموو
 ۳ دام ه بدل نانلوا اشنا ًارخا «یسهاخهتسخ "

 «یراماحو نان ددمتم «یسیش رای لزوک« ی« 8

 همش رب شاسک هلقدنخ رب و شعازوا هنجا كل 1

 لمکم هلاق نداشاب یل یینلدهبت هدنرزوا كهریزج
 « یرهیبعت قار وط شم هدنفارطا « یسهماقر

 ارا تبنم هل رلغاب هدنرراوج كرهش

 ینالوصم قاعتم ههیجارس و هکلشکهمرص «یرل
 . ردراو یتراجت هیعممو
 ندرلسنر ندیا روی هدرلاروا هدنرنامز یسیدق 8

 «بوال وا رسا ندنفرط یر هدنمسا ) یاب ) 1

 یرلترضح ناخ دیزاب ناطاس مردی ناکعنج
 .هلفمشیچ ندلا هدعر «قر هللوا ماست الص هدانامز |

 یا ناخ دارم ناطلس ناکونج هدنخرا | ۸۳٩
 هداروا هدعب ؛شفلوا 2 ًاعطق هدننامز یرلترضح |

 ندنفرط اشاب لع یلنلد هت نالوا شا درف

 قوجییلاها تقووا «قرهنلوا نییزتو رامعاقوچ "

 .ردشفل و هدایز اهد

 كغاتسو تالو نالوا یمانمهیماضق هينا -
 هلبرلیسا سودنروفو روغاز «بولوا عقاو هدنطسو |

 ۸۷ ۹٥۲۵و یواح یهرق ۲۲٣ ربارب هلیسهبحانییآ
 تبنم «بولوا فاتخ یسیضارا .ردنوکسم هبا یلاها

 . ردراو یرلنامروا شب و یرلام ص هلب راهووا |
 مور < بولوا نایتسرخ یسیلاها را هكنسارق

 . ر درگ م ندخالواو.

 «بولوا ندننایالو یا مور . .یالو | , ۰
 كز ونجح فصت كةل ەس وط هاي

 . هن اخگاب د «یبضارا

 كنذا روطارعا مور هسنای

 هد ع دق یایفارذج و ترابع ندنءظعا

 4۱۳ هلا °. ردبواح نام سد (ربیا)

 قرش لوط ۱۹° e 7 هلا ۷ ° و یامش ضا

 NAT ا ا «بولوادتم هد

  ردیشل ۸ ۰ ۰ یسلاهاو هرتمولبک عبرصا 1

 لو وسام ی «هردوقشا ا

 ًابونج «هلیدودح نانو ندنفرط یبونج قرش «هلبرلتپ
 «هلبزکد نانو ندنږناج ېبونج بر لب زفروکه درا

VA نا ی 

 ی-یضارا ۰ رددودحم هلزکد یاب ردآ ید "برق

 ثكنیلبامور هدنتهج قرش «بولوا فلتخم و یلهض رام

 یس هلسلس ( دن ) نالوا ندنلابج هسکو كلا

 حد هدن ی كوا «یبک یفیدلوا دتک هونج ندلامش

 ( رومون ) هدنبرق تارب .روننازوایغاط (سومارغ)
 هدنرلترط ما كتالو «بونلو درفنم لبجرب هلیمسا

 راسو لوس ۰ هقصلوا « هراغنول «هقجرع ؛هنیشورت
 هدنرلهرآ كرلنو ۰ ردراو رلغاط یخ رب هلراعسا

 - ونجمسقو رلبداوو رلهووا مقاطرب شینک قوچزآ
 رهت لزوک قاط رب هدرالحم بی رق هنلحاوس نی

 هووارب م-او هلیمان هک ازوم هدنتهج ېب رغ لاعثو

 یرازکد نانو و قبتا ردآ یلوتب كتنالو رویناو

 ( هسو و ) یرارم كوب دلا «بولوا هدنسهلام

 رد( نام ) و
 ییع وام * یل ض لامش « هلن اعم ندنف اط دنب هدنتهج

 . رولنکود هقنابردآ هدنلامش تا هنواوآ ر

 هلرکب د مانو ندنرهن تاربهلا ( لوود ) هسیا نامس

 كرلنوب « بولوا لصاح ندنسعشل رب دل ( نوسوا)

 ییفوط هبلاعثبرغ ؛هلناع ندسومارف هدیسیکیآ
 برغ «دارهشل رب «هعشود هنس هو وا هک ازوم«قرهقآ

 رحم هدنلاعش كیهسو و و 1 ییفوط بیل ونج

 نانو ید هدهجرد یعایا . رولنکود هروکذم
 ( هدران) نلیکود 2 قرهربآ ی دودح

 نانو « ( سورول ) نالوا بصنم هزفروکو هنب هليا
 هلرک, د مان و ( ۲۵۲۲۵ وو وو ) ناکود هنزکد

 نالوا بصنم هش زاف»م هفروق و ( وماتووروام )

 .ردیرارهن ( هوای ) و ( هی رتسی ) ها( سامالق )
 «بولوالوس یلیخ هدیرلضعب ندنرلمبأت ت هسوب و

 ) ونرد) ندلوصو ) هګ راغل ( ندغاص ی رلکوس لا

 «بولوایلوک هنناب کوس كا كنب رالوک . ردب رار

 (سورول)و ( فوم رت) یخد هدنسهووا هکازوم
 ردیا طالتخا هلزکد هدلحاوس . روینلو یرالوک

 (اتساوارف) هدهک ازوم «بوذل و یناقاتایو لوک چ اقر,

 مانو وتنب رتو هدنسیشراق هفروق «هنولوآو یلوس
 هدنلحاس یزفروک هدرا و ( یراو و ) هلرکب د

 نیشین یرلغاط ۰ ردندلیبف و یرالوک ( هروخالاس )
 قوفصیساره هدنرالح عفن ص «بولوا روتسم هلراق
 لدتعم یساوه هدلحاوس هلرلبداو قم لآ «هدهسیا

 یغاروط ۰ راغاپ راق ًاردان نیشبق «بولوا فیطلو

 ی ونح قرش كعالو یسیجرب .



 نا ی

 هد هجرد یعکیا و رصم هدهجرد یجنرب . ردتنم

 هلابوب- راس و رادواچ «فالو ؛هرآ «یادفب
 راسو نتک «قوماپ هدرادقهزآ « نونو «منرب
 هرکص ندکدتبا تیاغ؟ هبهیلحم تاجابتحا ینالوصحم

 بی رق هلحاوس . رونلوا جارخا هدیرادقم یلیخ

 هدیرلتهج شمب «بولوا لصاح هتیلک نوتیزهدن رال
 هدنتهج هزورب ۰ ردروتسم هلب رلجافآ نویز ینا
 جافآ لوبقم كب هدهغرایو هثیل دنم ؛نویل «لاقترو

 یلبخ «بولوا قوچ هدیرلغاب ۰ رولوا لصاحیف واق
 قوج هدیهرفم راجا .رونلوا جارخا لوصحم
 هدیرلجافآ توط . رمشيتیعاوا كراهویم «بولوا
 ۰ ریلب راقرچ كا هدنرافرط ضعب «بولوا قوچ
 هتسارک كرك «هدهسیا لکد قوچ كپ یرلنامروا
 كج هديا تیافک هب هیاجم تاجایتحا هجنافور ك رکو

 هلا هشیمو ماج هداز كلا «بولوا هداز ندرادةم

 هدرالاب كرك . رونلو هدیعاونا كراعشا راس

 نویف «بولوا قوچ یراام م هدنرا یاشیق كرکو
 یراسنجو زآ یرکنا . ردقوج یرابروس ۳
 هکازوم هدیراریکم 4 یک یغیدلوا یداعو كجوك

 ندسنح ر ل ه4ح كج وك نایر دشت هدنسهووا

 یرلب دنهنالوا یربا كي كنتهج هکازوم . ردترابع

 كنل وکه اب . ردروهشم یراسورخ لزوکی سهعواو

 روهشم ینیلابنالس صوصغلا یلعو ینیلاب سنج چاقرب

 یعاوماكنلاب ید هدوتنب رتول و هزورب «یکیفیدلوا

 زونهقاعتم هنداعم .راقبچ یسهطروع قیلابسیفو

 هدنرارب قوچرب «بریلوا تایفشکو تایرح هنوکرب چه
 هضارما ضعبو یلنابیکرت راسو یلکللچ «لدروکوک

 هدیرایمیمط لاح یخ درلو «هدهسرونلو را جليا عقات

 نابتسرخ یا ربو ملسم یاثلا گانسیلاها . راروینلو
 «یک یغیدلوا دژانرآ یسهلج كرلنالسم «بولوا

 «بولوابوسنم هتیسنجو یمظعا مسق هد كران ابتسرخ
 یرادقم رر كرليكهدنغاهس هاب سفن زکلاب

 یدنک ردژارآ نایتسرخ . ردمور و خالوا

 « بوشود هنسوه یقمزاب بو وقوا هدي افا

 هلع عیانص ۰ AES زاو ندنساوعد یقامور

 قومایو باروچ و هلو هلا ابعو قابس ندکوب
 نالیاب هدنرهش هينایهلبا كجنوروز, سیف ندکیاو

 نا ی ۹
 .هژاسو قیراچو یناونا دژانرآ یل هللا كيباو همریص

 سنجر رعسا هدنرلفرط هغراب « بولوا ترابع ند

 . .دژانرآ هدنتهج هنوف «هیفنا سیف كب؛نواص
 راسو «رینپ لوبقم سنجرب رومشم هلکنند یرینیپ
 «تاناوپح كركو هريخذ كرك ابا هداسهلرارینپ
 هتسیرت لد هر اسو قاموس «طومالپ «یغاب «یرد
 هتنالاخدا «بولوا یاجارخا یلبخ هناو و ایلاتاو

 ندیژرو هیموص نویدو تاموسركتالو . ردبلاف
 فراص« و ۳۰۰۰۰۰ ییهونس تادراو «ادعام

 تالو ۰ ردهدنرهدار اريل ۸۰۰۰۰ یسهبلجم

 ۱۰ «اضق٩۱ «بولوا مقنم هفاعس ٤ ین آ هجورب
 :ردیواح یی هرق ۱۵۹۷و هبحات

 ارق رادقم هیحات اضق قاس

Nروغاز ۱  

 دن سودنروق ل هی
 1٩ : كب وقبل

 €r ا هاب
 ۳ هوچم

 فک تان ودیآ

 A تالیف

 2 ۰ هزورپ ۱

 4۸ كيرج سورول ۱ هزور

 ۷۱ راتف ر جاغرام هغراب ۱ :

 ٤ ۰ یرکرا
 A۲ زودنارس هنیولد

 ۳۸ ِ نوغوپ
 ۹۹ ۳۳۲ تم یوا

 5 ۰ ناد هپ

 ۳۳ هرایخ شلوروق

 ۳۸ هرمصاقلم تارب

 ۷" ۰ هثولوآ ۱

 ۳۰ ريف هنشول و

 ۱۰۱ (دایرقسا) هقچنتسوغ ر
 زکص كالو نالوایمانمه . یغاوعس ۱ 9

 ندنفرط یلونجقرش «بولوایغاعس | 2
 «هلیتیالورت-انم ندنتهح لاعش قرش «هلدودح نانو

 نانوب ابرغ «هلیغاتس یرکرا ندنفرط یلاعث برف
 . رددو دم هلیغ ایعس هزورب یخد "ابونج «هبزکد

 ۲و اضق ٩ «هرزوا یتیدلذالک [ ندلودج ییرافو

 .یواح یه رق 4۳٩ ۰ بولوا بک ص ند«یحان
 لر زکلا . ردنوکسم هللا یاها ۱۹۰۱۹۱ و

 كلا فق ج وا کبد و مود و خالوا و مالسا

 - ردمالسا هرزوا ترذاو دوارآ "الماک یسیلاها



 نالوا یانمه هدشا سا
 هدنک وا كن ریش هنناب و هدتبالو

 بونج هدنتهج یبونج قرش كرهش «بولوا لوکرپ
 هدنرب شینک گاو ۸ یو هی لامت ندیقرث

 هلاعثهعقدنرآ یراوص نیشیف .ردهرتمولیک ٤ یک

 هک« ر دیا ادس قوریوق رب راط «بوازوا یرفوط
 رب ضرالاتحت نداروا «كرهیلشینک هدنچوا هدو

 هر ندر هدنبرق هنبولد ايو هدهتشیو «بولوا و
 .ردنوناظمینیدلوا ندوص و كرم ناقیج ندکیل درب

 لو رب ير نح هلو ندنفرط بونج كاذگ
 یع-و .ردشقل و وا نظ هدینیدقبج هایلاست «بولوا

 ندرح یاذح هانعطس « بولوا هرتم ۱۰ قم
 ك.ذاط لكم“ هدنف رطقرش .ردهرتم ۰۲۰ یعافترا

 ندرلفرط رئاس «بونلو یراکتا قالبچو برص |
 هزبس «قر هنلوا اورا هلرلق دنخ «هلغل وا هووا یلحاوس

 شمریک هنجما كلوك . ردشفل وا لیوحت هن را هاب

 ۳ یسهراد طع هدنشدش راق كنس هعلق هناي نالوا ۱

 . رشلحاس «بولوا هطآ رب قاشاط نالوا هرتموانک
 ر نالوا یعتبلابو یعقباق "الماک ییلاها هدنسق

 ریس یلحم ینیداروا تناشاپ یلع یللدهپنو هبرق
 هدنسشراق كيو . ردراو رتسانم رب نابرردتبا "

 هدنتلا یوص كلوک هدنسهزآ كزاس هدلعاس

 نزای «هلکا نام وصرب راوکشوخو قوفص هی |
 شب ۰ رونلوا ذاا هاعهز هطا و یار
 ندنتسوا « بو وط یب وص كلوك هدرلشیف یئدش |
 . رولوا لو

E ۳هنم رلت رفح لوا ناخ مب  
 .ردشلوا قل هاشاپ لم ندرودصو) ۰

 ۰( - زواب ) « اش اپ ىلع » و « لوا ناخ ماس » ] 1

 [.هل روس تمجارص هنیراهدام |

 ری ا
 هدنفاعس و تالو هرقنآ 10۳
 ۳1 هد اش یاش ك ۱ دابا ناب

 برف «هلبیتبالو ینومطسق "الاعشو ًاقرش « بولوا
 ندنفرطقرشبونج «ریز "ابونج «سایاو یرازایکب |
 15۰ یزکر .رددود هل لاضق دانآ قوبج یو |

 ۱۷۵ اضف «بولوا ی.هیرق روش نالوا ییلاها |

 ی ت ی |32

 «هرزوا قلوا رلسم یلج و بک ندهرف

 یلئرب كنسيضارا .ردنوکسم هللا یلاها ۸ ۰

 «هیرآ «یادغب :ینالوصحم هعاشاب «بولوا عورزم

 « دوخن «كجرم «رصع «غرب «فالو « رادواچ
 .ایع ندنعاوا كرلەزبو هوبم هلا راسو نویفآ

 كر ینانلو قوج كا ندهیله" تاناویح . ردئر

 2 سارک ؛بولوا قوح یرلنامروا ..ردیسیک

 قلوا بصنم هبراقس .ردراو یرلجافآ ییشیریولا
 . ردراويم هعلنا جارو ۱ «ییاح چ, هرزوا

 نورد .رول بروق رانو رازاب هدنرب چاق رب كناضق
 عماج ۱۳۰ هداضق

 ۷۲ «یتکم ناسص ۰ « هیئادتسا ۱ ۰ هدشر

 .رددوج وم نمرکد ۱۹۰ و یریوک ۳ «ناکد

 ۱ ۰4سردم ۸ « نوح ۷۵

 هوا كامب هلا 0

 ناناب ها كر ORE 1 ۱ 2و روح

 طقسم تبالعریهاشم ضمبو هلس وصر, قوفص كب
 یر ندننییودنم *لج . یدباروهشم هلنفا و یسآر
 سجروج » ] ۰ یدبا انحوب نب سجروج جرفلا وا
 [ ۰ تمجاص هنسهدام « انحو ن

 ندنسارمش ین ام یرعه نرق یحنوا ۱ 1

 .ردیللوساتساو «ردیاع مسا «بولوا

 یرصکبیخد یسیدنک«بولوا یثاب یجهنروط یردب
 «كرهدبا تبانا هخشاشم شمب ۰ توم هنغاح وا

 «بولوا یحاص لابعو لها و ؛ ییماکچ ندا

 *هلاسر 7  نوهبط هنیظو رب خلاق هدنرو رخ

 نایلس ناطاس یتوناق ناکةنج «قرهزاب هموظنم
 یاکنه رفس «هدهسیا شتا دقت هنیرلترض- ناخ

 شلاق مورحم «یرهیمهنلوا فاعسا ینولطم «هلذلوا

 نادوبقو «یاحلا هواه یاخود قاهرآ ر .یدیا

 تاحوتف كملاراشم ندنف ره ىلج ىلع دیس ایرد

 ندنف رط هلاراشم هکهکح همطظن كل ییس * رحم

 وظنمو هلسافو عوفو كوا «هدهسیا شلوا ا

 . ردسیلسو هداس یرل وند .ردشملاق مامان ی

 ؛ردندنراعشا *هلج هرومخم ةہطق وش

 هددغاک یییک رل شع د هدقادر ییوص

 قوقو لدا ندیا نیربس ناهج وب لوا ندزب

 نلی هدنساوه رح بویوق یرب ماع
 فوب هنک اردا هنلقع ید هوا يلع وب

 یه كنیشک کیا یغد ندنسارمش سرف =
 .ردلررهال یرگیدو یلنادمه یرب «بولوا



 یحی

aوا ینیلصا مسا كەرونم ۂنہدم |  . | 

 40 دیس "هرجا دمب ۰ بول )۳۶
 هيم (هبیط) ندنراب اوبل پناج یرلترضح نمنفا
 ترهش هلک  د ( ىلا ةندم ) یجمآو ؛شلروس

 «دار لشد ( هدم ) هلیقرط راصتخا هدمب ؛بولو

 « هنیدم 9 ] . ردشلوا لعهبدکرابم دل وہ ماع مساو

 [.هطروب تعجارص هنسهدام

 هدنفرط قرش عید هدر 1

 مسا نلیریو هنبرهب كراغاط ناناوب و
 قالطا ( مماحم ) هلیس هغیص مج هنس هلج «بولوا
 .روتلوا

 ( ماسیلا) یسهدلاد ؛بواوا نداینا ] ی نرخأتم ( نزا نب ید )|
 « ردهفورمم هلکخد ( تباسیلا ) یراصنلا نیب هک
 .یدبا یرهداز مع در ( مالسلا اماع ) مص ترفح

 دواد ترضح ( مالسلا هیلع ) ایرکز ترضح یردب
 ارکز ترضح .یدبا ندنلسن 2 ( مالسلاهیط )
 یرادالوا «هدلاح یرافدلوا یلشاب یلبخ یهجوزو
 «هجدباوزرآ یفیدلوا یدالوا هیلاراشم یب «هلغمالوا

 « بولاق لماح یسهجوز هدشاب وا یلاست هتمکح
 دهز ندنتیلوفط ان و ؛شلک هايد يح ترضح

 ایرثکا «بولوا لخاد هنیلاص "»سز هلبا یوقو
 هراا رع نوا هبق اص و تدحو و تدابع

 .یدیشمالشاب هنماشای هلتضایررب كويب «كرهلیکچ
 هقح قیرط قلخ هلتعصو ظعو هدنلوخد هرهش
 كےسم نایریو ربخ هدنارولو ؛زامروط ی رکندنومد
 ا ی (مالسلاهیلع) ییع ترضح «بوریو ربخ ی.دورو
 نانلو یرادمکح نیطسلف ۰ یدردبا قیدصت
 هیلع) یسوم تعیرش دوره نالوا روپشم هلروجو
 ی یراقرب ندنساب رقا نیش نیعشودحاکا هد (مالسلا

 قدرش (مالسلا هیلع) يحترضح «هدنفر دش ړل اق هجوزت

 ناسا یلتدش دار هدیاتح ندنع رحت كلوب لب مازتلا
 راشم ی هلیمارا تنهموق ص دوره « ندنفب دنالل وه

 ك(مالسلا هيلع) یسیع ترضح و نکیا هدنراشاب۳ ۰ یهیلا
 ییاسیع ترشح .ردشعا دیهش هحهرکص ندنعفر

 هجران ایتسرخ هلتبسانم ییدتبا دیم هدنربن ندرا
 هدهیطیس هدسدق . ردرومشم هک جد « دمعم »

 عاج هدقشمد یراکرابم سر «بولوا نوفدم
 یغیدلوا نوفدم هدنوریب هدیلا ر و هدناخاد هيما
 .ردراو یرلماقم هاک:رایز ؛هلغلوا یوم

 هک ج هع 3۹3

 زرابمریما نب هاشرنظمن -- هاش )
 تموکح هدسراف AK یح

 هاش یم « بولوا ییج درد كرفظم لآ خروس
 ۷۸٩ ۰هدلاح یغیدلوا یسیلاو دز هدننامز هم ارش

 یلغوا هلبتیص و ثكوملاراشمیم ندبا تافو هدنخرات

 هددز هجرت يحاصو «هدسراف نیدیاملانز ناطاس

 هنسیدنک نا روی هد ۷۹۰ .یدیشاوا کاح القتسم

 E "اقاعتم «هدهسیا شمرو یخد یسراف

 رکسههنرزوا روصنم هاش یردارب كچوک نانلو
 ؛شملکچ هدزب هنب «لرهیغا هللاقم «هدکدنبا قوس
 طیض اق یبراف بولک ارا رویت هد ۷۹۰و
 بحاص هدنسهرص رفظع لآ موم « هدنکب دا

 .یدشغا فلت یخد یهجرت

 یسیجندب تلارادیرس (- هجاوخ ریما)
 .سعش لم هجاوخ هد ۳ ی

 ترد در هلک هرادتفا مقوم « هنبرزوا ینلت كن را

 هلودلاءالع یناق «هرکص ندکدروس تموکح هنس

 مدآ رب زیتینامناو رادغ .ردشفلوا فلت ندنفرط
 نسیدنک «نکیآ شا لص هلاخروهت انط «بولوا
 .یدیشعا فلت «بوکج هغازود هللا هلیح

 ندنساما لود نیدحوم (ارکز وا)
 هدهیشرفا ندنف رط رلنوب < ۳0 یر

 لئاز یوق كندحوم كولم « هدلاح ینیدلوا لاو
 هدهرص یراقدلوا لوغشم هلب رالاح یدنک «بولوا

 . هعبت ةفاک «هلبا لالقت-ا نالعا یخد هجرت بحاص

 مکح دل رل همکم ۰ ت ور یلاصنو روما گلیم

 یاضورعمو تایاکش "هلج «شیتفت تاذلاب یترارارفو
 بک یلاها لاوحا «كرهزکل دبن یرلهیک «ماقتسا

 می زوم هتجاتحمو ارقف نالوا قعسم « یوقو

 « هاج یرنه بابراو اطاو امکحو الع «قازرا

 اذه عمو ؛ یدردبا هرکاذم سلجم دقع هلرلنوبو

 + د یرلتعاس نیممو صوصخ هبهجناکاو تدارع

 ردلوقنم رداون قوچ كب هدنتح . یدبا راو
 تقو لیخ .یدبا ندنلئابقررب مان (هدوعصم)

 شلوا رهظم هننارکشو هعدا اس همش «بوروس

 ۱ .ردشغا تافو هدنخرا ۰۷و

 | كنیشک چاقرب ندنسارهش سرف

 یرواشن یاب )یرظو ممد و ی



 ًآ
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 نسک ۰ کس ۱ یا ۰ . یدشعا ان هسردمر هدنووا یه

I 

  ۱یحی

 ناتسش » «بواشای هدننامز ازریم خرهاش هک رد

 «راخ» و «رارسا» ۰ « همانهد» « « لابخ
 تافو هد ۸۰۲ . ردراو ی راهم وطنم هلمرلت اونع

 ( ینوزق یایح ) ندیا تافو هد ۰۱-- .ردشع]
 یافوو تدالو كریهاشم راسو العو نیطالس یئد
 تباتک یناونع « خیراوتلال » عماج خم راو

 ( یثاک یابحم) ندا تافو هد 6 .ردینحاص

 «بولوارهظم هنېر دقت تبامعهاش « هلتع زع هناتس دنه

 «ینالیکیر هانرارکید - .یدشلوا ېتک فاح ۱

 .ردهراسو یروهال یر «یرال یر"
 ناکةنج (- هداز اک

 یا نا ناک
 | یدنفا یحم

 یرلترضح عبار ناخ دارم و لوا ناخ ینطصم و
 شمک هبهیمالسا تست دكنسم هیفد جوا هدنرارود ۲

 « بولوا ندنسارعش رقع یداح نرفو ندا
 نذیا لاحرا نکیآ مالسالاغیش هدنخرات ۰

 هدنداسرد .ردیلفوا ك ندنفا ورک ز لهرقا
 قبرط «هرکص ندکدتبا مولع لیصح بولک باند: |

 2 هنردا و ماش < هللا كولس هاضق "

 قوجو یسضاق لوناتسا هد ۷

 ناتتتجو ؛شلوا یرکسیضاقییا مورو یفوطان
 هد۱۰۳۱ هدنسهعقو یرلترفح ناخ ناقع ناطلس | ۷

 یآ شب هلا هنسرب .یدبا شلدبا بصن هیاوتف ماقم

 ندکدتا هرادا هلتياةحو تارد لاک یاوتف روما "

 فالخ تباشاب ل شکناک مظعا ردص « هرکص

 ناطلس ناکتنج هد۱۰۳۲ ۰ هنیرزوا یضرع عقاو |
 هد۱۰۳4 «قرهنلوا لزع هدنرود عبار ناح دارم 1

 یدب یځد هعفدوو ؛ شعا تدوع هباوتف ماقم اا

 ی هدیلاع ماقموب تدم برق هی هنس 7

 یخا نخ هد ٠۰٤٣١ «بولوا دعاقتم هد ۰

 هدفم الان ؛هنرزوا یتداهش كنبدنفا نیسح هدازب |
 *درادایآ شب با هنسنوا یخد هضدوء دولا مانا

 هدیهاشداپ ترضح تیعمو «ندکدتسا هبع رش روما

 هد ۳ ؛هرکص ندقدنل و هدن را رفس دا دغب و ناور 1

 . ردشفل وا نفد هنسه رت یردب « بودیا لاحت را 3

 : ردندیرامشا هج علطموش ۰ ردراو یبهقاد

 نب راوخحغ رای هکردمد هل حوا لکوک

 نیدای نوکوب دوروک یهلافطل هسرولوا

<F eG 

 " 1تعحاص هدهنسهدام « هداز یراتنم ۰[

 - اصهنسهدام «ریبمر») | یکمربلایع

 [ ۰ هلل رویپ تمج
 باشم نرق یجنوا

 «بولوا ندنسهغاط همرشود . رددژانرآ «بولوا

 هنتمس تیلوت هد-هب «هلبا لوخد هنغاچوا یرهکی
 فبس بحاص . یدیشعا تعانق هلتمامز «دار هک

 ٩٩۰ ۰ یدیا یحاص قالخا نسحو تعانقو
 « زار ةنيبنک » . ردشعا تافو هدننطو هدنخرات
 ذی اه زو فون » ۰6 راونانشلک » ۰6 ادکوهاش»

 بک ندهموظنم شب هل رلناونع « همالوصا » و
 .ردراو یاد یواح یلایلنغو دناصقو یسهسخ
 .رونلوافداصت هرازوسلزوک شعب هدننابمیرامشا
 : ردندنراعشا *هلج تب وش

 ماتشا بودیا کلم لوا نوجا كما دیص

 ماد هقلح هقلح راروق هرزوا رلکلف معآ

 - اهقف ام هنماما 2

 لادا یح
 ردلخدم » و « عیارشلاعم اخ »و ؛ شا تافو هد

 .ردشفارب فلأت متعمییآ هلرلناونع « هتفلوصا
 الا ملا درگ و | :

 a ۱ مک انب یجب
 هدهتف «بولوا ندیعفاش بانج باحاو ندایداو اهقف

 نومام هلیبسح ییامولعم تمسو یهدمولع راس و
 .یدبا لام كي یرابتعاو ردق هدندنع تیهفیلخ

 شقا نیبت ةاضتلا یضاق یسیدنک هیاراعم ةفیلخ
 ۔ هشیناط هنسیدنک قلود لاحرو | صا هناک «هلغلوا

 لکوتم هدعب ۰ رلبدبا روبجم هلاصعسا ینأر «قر
 یافا «قرهنلوا هرداصم یاوماو «لزع هدننامز
 ۲4۲ هدنندوع «هلتعیزع هبهمرکم کم «نوچما مج

 هدنسهرق ( هذیر ) هد رق هرونم ٌهنندم هدنخرات

 مامذ ضعبو رداو قوچ تیهدنقح .ردش | تافو

 تاور یرامعا ماطر و «بولوا لوقنم قالخا

 . رودیا تالد هنسهیمذ تاصحو نلیدیا

 اشم ( ا ۱ ۰

 ق ر کم ن. یک
 هسوقع .یدبا ېحاص یلوطدب یغد هدمولعراسو



 ی حج ی

 ندساراف ریش میکح «بولوا نداراصن مبات هنبهذم

 .یدیشعا مولع لیصحو دذخا ند ( قم رشب وا ) و

 .وط-رال اقیوط باتکریسفت » : ینافلْأت هعلشاپ
 ةلاقم » ۰ « ةميرالا ثوضلا ق ةلاقم » ۰ « سیلاط
 قطنلا ةعانص ةدبا ىف ةلاقم » ۰ « سفنلا ةسابس ىف

 ۰« ةينافلا سؤرال ةا لل اطملا ن ةلاقء» ۰ « اهتيهامو
 بسحب هلامعتسا ةهجو هراضمو ءابلا عفانم ىف باتك»

 بحاص لماما نب رصان بلاط یبا فی رشلا حادتقا
 «بولواهدیلعخ نسح .«ةینیعنطسع اف ةملا ناطاسل |

 هضس کیا ندبربط ریسفتو هردا بک قوج ك
 ؛شقا خاسنتسا زانا قوچ تب ندنیماکدم بتکو

 هب ندهن ارس !شهارازای قاربایزوم هدنوکر و
 . یدیشعا هجرت یغد رلبات؟ قوچرب

 انعل ود نيب ام نمد نیم ِ

 ۰ بو رم ۱ ادیب ی

 بحاص «هدلاح یفیدلوا بوسنم هنب رب ندر, رب لئابق
 ۔ادد ص كنيساب نب هنلادبع نالوا توعد و جورخ
 رکسع هلیئدایق كوب ندنفرط هیلایوم «هلغلوا ندنن
 كد هنخ را ٤٤۷ ندنخشرات ٤٤١ ‹«قرهنلوا بیرت

 هدروک ذم مرات « هرکص ندکدتا تراماو تدابق

 هدولو شک هنر رکب وا یردار «بودیا تافو

 «بولیقوص هنادوسو ریبک یارحم نوجا مالسارعن
 شفارب لیکو هدب رغم ۰ ندنکیدغا روهظ اهدرپ
 تلودلصا نیفشات نن فو یسهداز یغیدلوا

 اذه عم . ردشلوا لئان هتموکح یارجا هلیلیکشت

 . رویلبباص رم نر يح یرلیجترب
 اشم راک( )0 8

 13 1 e ۱ داعم نب یجب
 هلداشرا و تعصو ظعو هدرواشیو ؛ یدیا یل
 . ردشغا تافو هد ۲۵۸ هدلاح ینیدلوا لوغشم

 یسهنایکح لاوقا قوچ رب رئاد هتعصنو یوقت

 ۰ ردرومشم
 .ادفیلارلا ۳ |

 OE [نیعم نب یجب
 تاور ندریهاشم ES ندیرلت رضح یعفاش ماما

 یرلبحاص نوه ید ندنسیدن؟ ۰ یک یکی دتا

 لبنح ماما - ردرلش اتباور یلارضح ملسمویراخم
 راو یرللانتشا هلثیدح هدکآر و قبص یخد هلا

 یکیدتیا لقا «بولوا قوئوم كب هدشیاور . یدیا

 ی ج ی 4٤>

 مش هت كنب رب جه ندهف رش ث.داحا هجراکب
 دم هدنندوم ند هدنخمرا ۳ .رویغوا

 یایق) هدنرق رابنا . ردشغا لاحترا هدهرونم
 : یدیا ندنس هب رق

 ال و نا شا عونا :
 هک ۱ یجب ےب یخ

 لصا نه «بولوا ندنسالع راک كلدناو ند

 دهبطرق ۰ یدبا لدنس هلببق ررب مان ( هدومعم )

 E ندکدتا مراع لمحت هداروا « بوغوط

 « اطوم » ندنرلترضح كلام ماما ۰ هلنل-ر هقرش

 درعهو هندم و هکم «هرکص ندکدنا عاقسا

 ندهقف ةا راسو هنییعن نایفسو ندکلام باعا

 كنسالع اروا «بودیا تدوم هننطو «هلبا هدافتسا

 یرابتماوردقهدندز |ماونیطالسو ؛شلوایبسر

 سیردن هدیرغم لوا كا یناطوم «بولوا یلاع كب
 نالوا باس هنراشتنا كننکلام بهذم و ندیا

 هایکح نب نجرلادبع ند« وما كولم . ردناذوب
 ۴ « بودبا روات هلتیاقح و لدم یتامز
 نفد هدنحراخ هبط رق و ؟؛ شعا تاف و هدنخرا

 2 یدیا شغل وا

 اودعلا -- نایلس

 و نداب E ۷ 1 ردعی لب يک
 سابع ن هنلادبعو رمع نب هللادبع «بولوا ندنرعب

 یدجوم یوحن .یدیشعیروکه با ( امن هنر )
 هننامز هدسص «بودیا ذخا نددوسالاوا نالوا

 دنقح تئارفو وح هلا ف وب نب جاجح .یدبایععفا
 كراميش . ردشلو موفو یرهزانم ضەب

 جاعح یغد یلالوط ندنوب «بولوا ندنرالدتعم

 و ارواو «ینهاسارخ «قرهلوا راچود هنباتع

 هدعبو «مادف-ا هدقایضاق ندنفرط بالا نب دب زب

 ۶ شفلوا لزع ییالوط ندنفارتعا ینرع دین
 و یأر طقسم . ردشغا تافو هد۱۲۹ و

 . رد هرصب

 ۲ الار

 E ۱ ینعتسلا یک
 قادبع هدنګ رات ۲۲۱ «بولوا یرادمکح یجنزکس

 کتب هنس رب زکلا ؛قرهلوا فلخ هلداعلا

 ۰ ردشمروس



 ئ

 نانو ( یاردنکالا ) 1
 نشیتهدههردنکسا كع دق ی ی

 همالسا رود «بولوا ندنررخّوم كا و

 هنافتلاو تمرح كعاءلا نب و ر رص ء٠ اف و«شمشیتب

 سینآ وب هجاپوروآ و هجرلبنانوب .یدیشلوا رهظم
 ۰ Jean Philopon نو ولیف ناژ ) سونو وليف

 اسل ېک یبالع نوتب كتفووا . ردفورعم هلمعسا

 ی اذهعم «بولوا لوغشم هلمتح اصف ووح كنیاتوب

 هللا هراس و هیضایر مولع «تمکح «هفسلف «یقطنم

 كټ هفلاس ءامکحرت اسو تان وطسرآ «قرهشایفوا یخد

 ةناک نام .یدیشقا هیشحنو حرش یتافیلأت قوچرپ

 تنعبیصا یبا نبا ۰ بولوا جرتم هبیبرع ینافیلأت
 طبض هفیح جاقر یردادم هدنسابطالاتاقبط
 «هدلاحینیدلوا ندهبناحور ءاسّور یسیدنک . رویدیا |

 ادسداقتعارر صوصخ هندنک «بویلوا لئاف هثیلشت

 «هدهسیا شلوا موکح یالوط ندنو . یدیشعا
 مکحوا هاب هب یوم جایتحانالوا هدلضف و ملعدرج

 ٩31۰ . یدیشمهمروک تارا « بوش وا ارج
 یراآ شمب . ردشٌعا تافو هدنسی دالیم را |

 . ردشفل وا عبط هداپوروا |
 تە>ارص هنسهدام م نا»] ۱ مدنا يحب ۱

 ین ۰ بولوا ندنلامر ك را | مامی
 هر داف ىن رلضمب شا یثراق ههلا راشم ۱

 ن مبحر . ىدىشچاق هرص» « هرکض ندقدشیلاج |

 تام ندنرلطبس نیم اینو ادوپ هدننامز نایلس

 لوا هنس ٩۱۲ نددالبم «كرهکج هئف رط ید ۱

 کیا ندنوتلآو ؛ شم هتموکخ یار 8
 رابجا هنتدابع كرلن و قلخ ۰ بور, داب ینازو

 جذ رنابرقو تدابع هرلنو نوکر ۰ یدیا شا

 هنسیدن؟ تاذرب ندلارسا ۳ ءالع ۰ نکیآ دكا

 نسکزاو ندرغکوب هللا دنبو حصا
 ا «هرزوا كارما نفقون «ندنکیآ

 شلاق هج لیوا «بویوروق لا
 هط ول رحم ندارواو هندرارهدماش | و ۱

 ترضح « بول را یداو رب یه ۱ كومرب

 هداروا هدشنامز مدنفا (هنع هللایف ر) قر دص کیا

 هدیبعوا .ردرومشم هلبا اغرب كوب الو عوقو

 [.هلروس

 . دا راطخا

 د ز ی 32

 ورهوهنسح نب لیبح رش «نایفسیبا ن دیز.«حارطا ن
 «هدلاح یرلکدتنا هدناموف هرس رز صاعلا نب

 قالوا هدنرادقم یلثم چافرب كنيلسم رکسع كرلمور

 ن دلاخ .رلیدبا هدک ٤ا تمواقم هنسودرا رب وب
 « بولوا نادناموف هنموم یخد یرلترفح دلو

 یضد) قورافلارکیأبا ترضح «نکیا رل.دکا تریغ
 هلایضر) رع ترضح هبلاحرا كلنمدتفا (هنع هللا

(teنع كديلو ى دلاخو یفالخ عوقد دا رم دنفا . 

 یربخ ېصن هغانادناموق مومع فل هديبع وا هلل

 ترضح «هدهسیا شلوا لصاو صوصخ دنر نرتک

 هب رح «هللا انخاو مک یرخو (هنع هلا یضر) دلاخ

 قدکدتنا ناشیرو مزهم الکی رلمور « بو دیا مارد

 شاب « « كرەدېك هننا كنبرلت رف- هدیبعولا «هزکص
 . حوتف یسازف كومرب .یدیشلا كبربت ینانادناموق

 .ردیسهحناف كماشلا

 لحاسو هدنغاع- دیشال كدي رک

 هبصقر ی زکر اضق هدنسب وج

 .ردبکرس ندهرق ۱٩ یماضف «بولوا
 ۲۵ تیامنصو مدنفاتس امنص كنع

 یزکم افق هدنسرف بونح تماس ۱ ۳

 4 «یروس «یسلاها ردق ۰۰۰۰ «بولوا هیصقر

 یاجر «یسهابر «یلاخ ۳ «یلاکد ۲ ۰ « یعماج

 | هرتپهرب

(Yeroboam)ذاا هریسم یسیداو هلمسا ( مریلانیع ) هدنبونجو | هیلع) نایلس  
 .ردراو ینوصرب نانلوا ترضح

 «رامذ لدنف رط قرش لامش یهاضق ع7 بس

 ندنبناج یلرط بونج «عادر ندنتهج قرش. بونج |

 لخاد نانکود هنن زفر وک ندع یرلوص « بولوا

 «بولوا ل هض رام و عفت ص ییضارا . ردءهقاو هدهلناام

 یار واع «هلذل وا قوج یس « زاج هایمو لدتعمیساوه

 هلنابوبح راسو هرود «هرآ «یادفب «بولوا تبثم
 - هبشحوو هاها تاناوبح .رولوا لصاح هزاسو هوهق

 قارصتف هدیل اهاو یرلتآ سنح «بولوا قوح هد یم

 هلیتقو .ردراو قاس كمر دشیت یا ط «بویلسپ
 كدب ربش ( رافظ ) نالرا شغلوب یزکم كنعب
 تعا س٣ كنس هیصق مدو هدنلخاد اضتو یرلهارخ

 «بولوا بک م نده رق ۱۹ ءاضق .روینلو هدنبونج
 دنوم هلا لاما ۳۹ ۰۰

 نامرکو مجم قارص هلا سراف تارا 2
 ۲۳۰ فیاءنصا جد یراهطخ 4م



 د ز ی

 هرتمولبک ۲۹۰ كزاربش «هدنسبونج قرش هرتمولیک

 برن هرتمواک ۳۷۵ تیامرکو .دنسیترش لامش
 « بولوا رهشرپ مقاو هدنکا هرکریشو هدنسیل امش
 كلشرا هلنامرکو دهشمو ناهفصا «یسلاها ۰۰۰

 «یلاوسنم كوو قوماپو كييا لهمریص ۰ یتراجت
 یسهحراج لسا راسو ج ‹ یرالاش لدنیون هود

 روصم اهد قوچ هلیتقو .ردراو ینالومعم راسو
 كنلاها .ردبارخ یمقر, یدعش «بولوا كوبب اهدو
 هدنراهیت نلند تفت .رد,تشدرز ین رک یرادقمرب

 .ردذیذل كب یراهویمراس هلیموزواو قوچ یرلفاپ
 ندغاط یهدنتسوا « بولوا لئام هف اصص ی-اوه

 قس «قرهنلوا هرادا هلبسهطساو لوادج راوص نیا
 هرلناللوق هدیضارا

 زاناساس لارا (درکدزدوخاب ۰

 e 2 ی ۱ 2
 «بولوا یسیجنچوا نوا تنءروکذ م كولم ییجرب
 لدنخرات ۳۹٩ كدالیم .ردیلغوا ثكمارم یجندرد

 رادغ بوروس تموکح هنس ۲۱ كدهنخرا ۲ ۰

 «دارهدبا بحاصت ین ایتسرخ .یدبامدآ رب رادرکدیو

 . هک تلنآ رب تباهن .یدیشعا ریکاد یراتشدرز
 ك هررک ذم كولم ییعغکیا - .ردش | تافو دنس
 .الیم خيرات ۰۷ ند ۰ « بولوا یسیعشپ نوا

 هلبعفر كةلناتسرخو ؛شمروس مکح گدهنتسید
 هر اح هلیماوقا هیساقفاق هل دصقم ی رشن كتشدرز ند

 شتا تأرج هنایصع رلینمرا هدهرص وا « بودیا
 یزوربف یلفوا دوس . یدیشغا مار هن «هدهسیا

 لو یزمره نالوا کچوک « بودیا لاو هناسیس

 -- .لرید (مئا درج وزب ) کوب ۰ یدیشعا دهع
 كوصو یجنزوقط یرکی تبایناساس یبیججوا
 . ردینوروت كزب ورب ورسخ « بولوا یرادمکح

Aبولوا فلخ هداز خرف هدنسب دالسم جرات » 

 لها بيع و ؛ شبا هداما یشیاسا هدتکام لخاد

 (متسر) ادتبا هنازواجت نالوا عقاو ندنف رط یعالسا

 شلت هديا تمواقم هلئراسج كنېرادرسر, هدنعا
 ك مدنا (هنع هّللایضر) ربع ترضح هدعب «هدهسیا

 یا هلیتدابق ك (هنعةایضر) ساتو یبا نیا دعس
 هنناجاهم یلتدش كنيلسم ركاسع ینیدروی رومأم
 دنواجن هللا هیسداق « بویمهلوا تمواقم روآ بات

 یناج «هرکص ندکدنبا باف یلهبطف ةبراحم

۰۷۹۹ 

 . 4ف "۲

 یز ی

 «هدهسبا شا افتخاو رارف «هرزوا قمراتروف

 ها یارک .یدشفل وا لق « بونلو هدنمرکدر

 لالقتسا ناربا هلیطوتس كوب «بوروس تموکح
 هبهیمالسا تفالخ «بودبا توف دیالل یتموکحو

 زجر, كرلتلود كوب هاک هدمنو ؛یفلوا قالا

 ارثکا قرەنلوب هب هریذص هر دوم لود هاکو

 .ودشفل و هدنکح تحن كماوقا اسو كرلکرت

 را ادم هجراسارا تفور یدومق كالا درح دزب

 ۱ یدشذل وا ذاا

(Yéso) ۰ترد ندا کر ىلە اج  

 ییلاعت كاو یرب كل ەربزج دو ۱ 2,
 نانلو هدننونجو نالوا کوس دلا كرلنو «بولوا

 .ردشلرآ هلب زافو (رافوج) ندنسهریزج ( نویی )

 یرطوط ههر زجر وک ذم هدنسهشوک یونج برف
  یسهریزج هبشرب جومو نوزوا هلیعسا ( اهشوا ) دتم |

 تهیسور هدیهشوک ییف لاعت « یکینیدل وا

 قرش لاعثو « هنسلب وط *هرب زج ( نیلاخاس )
 تنووارب هلان ( هلبروق ) كلهيوباج هدیهشوک
 ۰ روینازوا ییفوط هنسهممتجم رازج ندبا لیکشت
 قلم « بولوا هرتمولک ۰ یکاو ۰ ی و

 ةحاسمرارب هلیسهریفص ریازج هلیروقروک دم نالوا
 ۱ 4۲۲ ۳۰۰ یسیلاهاوهرتمولیکم برم ٩ ۰ ٦ ۵ ی. يس

 1 «بوشود یثک هنشاب هرقمولک مب ص ره هک«ردیشک |

  -ودنوکسم زآ كب ةبسا هنبرظرط راس تهبنواج
 هدنرهرآ لامش ضرع ٩۵۳۳۰۳ لا ۲

 «ېکی یدلوا ندهدراب ملاقا _اضرع « بولوا دتم
 یرلفاطروتسم هلراق «بولوا كسکو هدیبیضارا

 ريغ هتعارز ییضراو قونص یساوه «ندنفی دلوا

 نوکسم كلا .ردیلاخیراذ رطرثک ۱ ؛قرهلوا دعاسم
 «بولوا یسهریزج هبش اهشوا روک ذم یرب روصمو
 ٩٩ ۲۳۳ هک« رد ( هنادوقاه ) نالوا یرهش كور كا
 ۰ ردراو هد یناکر چاق رب . ردراو یسلامها

 | قوچ ك یرابا . ردقلابقو كىكوب ىلحاوس
 رلن وزوا كا « بول وا هصىق یرکا « هدهسلا

 یراهیسیا)و (یجاقوت ) نایکود هنسیب یفوقرشلحاس
 وسن ) نالوا بصنم هدنسهشوک ینیف لامش هلبا

 هینواجرارب هلرازج هللروق روک ذم .ردبرارهن
 .روبدیا لیکشن ین گنلایا ٩ یغیدنلوب مسقنم

  OTچ وا ندنکولم 0

 :ردیعسا



 ی ز ی

oNءزابو یسیعکیا فهروک م لال  

 بولو نا تای یا ب ا ا
 هدنخرات 1۰ و ؛ شغوط هدیرجه لاس یک اا

 ماقم هدماش قشمد ۰ هنیرزوا یافو تا هواعم

 نایرج هدنتموکح نام ردشعا دوق هتموکع

 روطسم هدربس و خیراو هروم تاموقو لدیا
 ۰ ردشماملروک تجاح هنلبص# هدارو ندنغب دلوا

 یسجزوقط كن هروکذم ؟هلالس یسیخکبا 1

 ناو صن كلملا دع «بولوا یسیعتل آ | كیاوص لاو

 «بولک هباند هدنخ رات ۷۰ : ردیلغوا كمكح 3

 هنر یرلترضح زب زعلادبع نب رم هدنخمرات ۱

 «بولوا لوغشم هلیسهعاکاو قوذو ؛ شت ادوعق هتف

 هدننامز ۰ شیار هقشب ندنو

 هنو رات رک نیلس« ةازغ ندسلدیآ

 یوطاآ ۰ یدراشغا كلام ن داد هب هزولوت و9

 شم ندراهور هدنرفرط هنوقو حاک یخد ندنتهج
 .روس تموکح یآ رب هلا هنس ٤ . یدشفلآ راز

 . ردشع اتافو هدنخځ رات ۰ «هرکص ندکد 1

 یسیعنکیا نوا كن هروکذم كوامییصچوا ¶

 .یدیایلغوا تناورس نب كلام نب دبلو «بولوآ
 یسهدازمم هدنخرات۱۲۰ «بوغوط هدنخرات | ۸٩

 .وک- یآ ه زکلایو ؛شلوا فلخ ہدب زب نب دیلو |
 تافو ندنوعاط هد ۱۲۷ هرکص ندکدروس تم

 «هدهسنا شە هر وک

 درقلا س دلاخوما )
 ند هی ( یومالا ۱ نایفسیبا ں دیر

 ( ریادیزب ) « هغلوا یعلصا هارنبنس « بولوا
 ندهدلاور هللا هیواعم .یدبا فورعم یخد هلکشد |
 مكمل 5 ندهنانکیغ از فو a داوتم

 مانعا هماش ءدیقدص و تفالخ ا

 ؛ساملان ور نورا نانلوا

 هدیبعوا هدیقوراف بانج تفالخ هدعب . یدراشگ
 بحاص «هدقدلوا یدناق یرکسع ماش مو حارجلا را

YAY یز ی 

 دیزب هدننافو كابج ن ذاعم نالوا داق شاب هرکص

 ىج ۱۹و ؛شفلوا بصن هندایق شاب نایفس یا نب
 ندنوعاط هرکص ندنعف هراسبق هدیره لاس
 ٤ شقارب لک یهواعم یردارب « بودیا تافو

 قیدصت ندیقوراف ترث باح یترومآم كوب و

 . یدیشعا درفن هداروا كرهدیکو ؛شلروم
 .ردشمالاق یترذ كبایفس ییا ن دیز

 رشد «بولوا نادهب اعم ر ۰
 ی 9 هرشبم | حارطان 2

 .ودیودارپ گانبرلب انج
 هلسن -حوشک!ا وا 3

 e ی هیت نب ترم
 ؛ ردروکذ م هد« یناخا »و و « هساج » یرامشا

 برو مج ندنفرط ینانصا جرفلاوا یاودو

 تشیح هدنن یسهلبمقریشق یغی داوابوسنفم . .ردشفل وا

 مدار كلام هلاجو نسحو میش و ی ىح اص رابتماو

 یناحلا سیردا نب ثلدنم هدنخرات ١۲۹٣ ۰ یدیا

 لج تب ییار وش . ردشلرا فلت هدنتیعم

 :ردندنراعشا

 هبح مسجلا یریدق نم اب الا
 بیبح لیلا قوم وم وه نمو
 اقوشت الا دادزیال ود نمو

 ا بیقر هيلع الا یرب سیلو

 اعم( -- رشهحوا ی
 ا E ۱ عاتععلا نب دیر

 هدتباورربو كټ هعسر ییا نم شایمن, هنلادبع «بولوا
 ةتلادبع یتارق . یدیا یسیلداز آ فی هلس ما نینمولاما
 هررهواو ندنسیدنفاو ند (امهع هللایضر) سابع ن

 باطخلا ن رم نب دیمعو «ذخا ند (هنعهّلایضر)

 تیاور هغرش تیداحا یخد ند ( امهنع هتلا یفر )
 ًةهنندم لوا ندنسەلۇم ةعقو هرح . یدیشمتا

 ۱۳۲ .یدیا لوغشم هلبا تارق ملمت هدهرونم

 .ردشعا لارا هدنخرات

 ر نب - دیبزلاوباو دلاخ وا )
 و (ییایشل اهدناز ۱ دی ن. دید

 هدننامز .دیشرلانوراه « بولوا روپعم «.تءاصثو

 راهیح دم قوچ كي هدنقح یسار مش كننامز .ردشماشای

 هلیمرک هنب .یدراشلآ یر هزااج یلتیلک «بویلیوس
 - نو راه «ردیسهداز ردارب تیهدناز ن نعمرومثم

 هنلیکتت كخرط نب دیلو ندجراوخ ندنفرط دیشرلا



 ی ز ی

 ۱۸۰ . یدشعا فات نسی دن کک «بولوا رومام

 قوج كب هدنقح یمراکم . ردشغا ثافو هدنخ رات

 . ردل وقنم رداون
 ةرفص یا -- دلاخ وا

 سوز ایس یورپ | امان. دی
 نالوا شفلو یدلاو ناسارخ تدم لوط 5

 | هدنخرات ۸۳ «بولوا یناق كجاحو یلفوا كبلهم
 ؛شلوا یلاو ناسارخ هنر یردب ندیا تافو

 سپح «هلبا هردابص# یلامو لزع ن دنف رط جابعح هدمب و

 نب نایلس نانلو هدنیطلف هلرارف «هدلاح ییدلدنا

 یردارب هلبساقلا تنوو ؛شعا اعلا هننای كکاادبع
 هیلاراشم «قرهنلوا وفع ندنفرط كاللادبع نن دیلو
 راشمو ؛شماشاب هلمارتحاو تنم لاک هدنناي تی اهلس

 هدنخرات ٩٩ هرکص ندندومق هتموکح ماقم كلا
 هنکالاو نیذاع هلی رب و |ےح نالوا سا تاغو

 » هلبا كرت لیکورت هدقاع هد ۹۸ و ؛ شفل وا بصن

 ناتسربط «ناجرج «قرهنلوا صن هنکابلاو ناسارخ
 نویلم۲ هو؛ شا طبض كلاعقوجرب یک ناتسهدو

 هکالادیعن نایلس نیبم تع ع ق ر هلو لماع یمهرد

 | تکرح هماش ندناسارخ «هدلاح ینیدزاب بوت کمر
 1 «بودیا تافو نایلس هدانناوا «هدهسیا شغا

 کم روک ذم ۰ هاکک هتموکح > ماقم رز زعلا دبع

d iقحری) ندهعت <« ندنکیدک هلن  , 

 نسیدنک «نوجا ییلست كلهآ و نالوا ش

 ندقدلاق سوبحم هنس یکیاو ؛ شتا قیضاو سبح

 رخ یفیدنل هتسخ گزیزملادبف ن رم هد ۱ ۰۱ ؛هرکص
 هنسبدنک كکالادبع نب دیزب كبل هک هتیرب ی

 لندسحم <« لوجکب دل یفیدلوا تموصخو ضغب

 لع «یداب كن سیدنک « 2 رهدیک هب ه رصب «هلرارف

 ی( ةاطرا ن یدع) نیقارع "لاو نالوا قنیکا و
 ١ نطاقا كکالادبع نب دیزبو ؛‹«سحو لزع

 . یدیشمالشاب هک توعد هنتعب یدنکق لخ «هلبا

 هنبرزوا هلئدایف كټ هلسم یردارب كالادبع ن دیزپ
 لضفم یردار هجرت بحاص « هلکمردنوکر کسع
 «بوقیج ه هل اقمهلسادناخ دارفا راسو هواعم یلغواو

 بهلانب دیزب «هرکص ندنهوقو رله راح ین اق ییخ رب
 هدنشاب 4٩ هدنشرات ۱۰۲ ۰ بوک هنبلا تیهلسم
 ؛ شفلوا لاصرا هماش یعرطقم سارو «فالتا
 ۰ هک ندتمواقم اهد تدمر ی.هلببق هلساب رقاو

74۸ 

 هلیقوسرکسع ید هباروا رخ و« «بولیکچ هنامرک

 وا ید ندنفرط فیواو « راطخا هنارصم هحافس | نالع

 قوچ ر روصنم «هلغغلوا فیاکت هروصنم رفمح |

 راوخندیا روهظ هدهیق رفا قداروا «قرهنلوا |

 هد۱۷۰ «بولاق هدنکلیلاو برقم كد هنن رم رخآ و

 تافو هدناورق ۱

 یز ی

 هکمارب هدننامز رلیسابع .یدراشفل وا فالتا
 9 رمد هلمرکو دوجو « شلوا لئات هاماسو تورث

 اقموا هم لآ ید هدننامز هيما ین «هسرلشاو

 ۱ قوچ ك هدنقح یرلمرکو دوج .یدراشا زارحا
 یرلتضح زی زهلادبع نب رم ی .ردلوقنم ر داون

 رصب نسح ۰ یککیدقب ردغآ نعاضوا رو
 در رلتکرحو لاح « بودبا دع ندهرابج یخد

 ارمش هدنقح ۰ یدزامروط یلاخ ندضب رەت
 یناس>و دح كنیلا مو دناصت یراکدل, وس كنب رصاعم

 . ردف و

 يبق نب ماح نہ دب زب دلاخوبا) یدینح كلوب -
 وطنم رفمج ونا ندهبسابعءفلخ ( یدزالا بلا
 ز هنکلیلاو رصم هدنخرا ۱:6 هدشنامز

 لوا لخادهناورق هد ۵ «هلخلوارومأم هل کنن

 اعثو مرکو دوج یعدو . ردشع |

 .ردرومشم هلبتع

 لا نب - دلاخ وا )
Eكولم رخآ ( یرازفلا ۱  

 لدم ابا «بولواندنلاجر راجناورس نالواهبوما
 تلودو؛ شا برح هلنریفرب كو یراق هب یلاسارخ

 ردارپ كحافس یسابعةفیلخ «هجاوا ضرقنم هبوما
 شمدیک هننلآ یسهاج «بودیااعاا هروصنم رفعج وا
 نکیآ شعارف رابتعاو تثیح هداز كم هدندنعو

 بلاط ىبا نب ىلع نب نسما نب نسحلا نب هتلادبع
 قرهنلو هدهریاخ ایذخ هلا ( ممع هتلایفر )
 ةا هتفالخ ارام «هلطاقسا یحافس
 ۶ «هلنایمرد ندنفرط ملسمابا یفیدنلو هدنرکف

 ما رارصا هدسازتلا یسندنک ۶ هلتنام تفو

 رار هلن اکو هلدوادلغوا هد۱۳۲ تیام «هدهسیا

 .یدشلوا روبح هللتف

 امسا هدیاتسد ۰

 اشم نوتبسب TRA یدید,

 اخو هدنردق رلنوب «بولواهف اطرب بات هناد اتتما

 كرەديا كي رىا یناطبش اشاح هقح بانج هدلاو



iی ز ی  

 هددنازت قرادفو توقف هکدنیک كدورطم ازم و

 یراکدتبا هیت سواط كلمو ؛ رارنانبا هنفیدنلو

 گنب رالطاب داقتعا بیر وب ۰ راردبا تدابع هسیلبا
 هيم بوم هلتبسن هنمان كدب زپ جش نالوا یدجوم
 هدنرلفرط ضمب تهرب زجو ناتسدرک . رارونلوا

 یرلسوف عو « بونلوب هدلاح رب قینغاط
 بهذم دارانو . رويا زواجم ی ۰۰

 سسؤم هترزوا یاسا تلامج یرادافتما و

 هدیهاندتفالخ ترضح ٌهیاوتناید باس « ندنهیدلوا _

 جم ین رادتها یسیقر و راشتنا كفرامم

 .ردراکرد ینجهلوا

 كنرشک ترد ندابدا ا ۱ ید ق

 ةريفلا ن كرابلا نر يحب دم وبا ) یسیجتر | ٠
 یحاص یٰلوط دب هدتغلو ومو هدننارق (یودعلا

 یناخو یذیل تبالعا ن هرعوا هدتنارف «بولوا
 تماما هدتنارق هرکص ندهلا راشم هدهرصب و ؛ یدیا ۱

 ‹كرەدىكەدادغب أ هدب < یدیشعا لاقتنا هنسیدنک

 ك ( ریما روصنم نب دیزب ) یسیپاط كنب دهم هفیلخ _
 .یدیشعا بقلت هلتیسن اکو « هک ا كلم هنندالوا

 تنومأم « بودبا باستنا دش انوراه ارخوم
 هنمصا هدتنل . یدیشنلوا تین هك

 هدوحم ۰« رداوالا باتک » اد يلقت هن « رداوت «

 « لكشلاو طقنلاباتک ۰ « دوو روصتلاباتک »

 یس هب رەش تعیبط . ردشتا فیلتر لاک شیراسو

 . ردراو یرامشا ناود بل ص < بولوا ید

 شم هل رراسو لیلخ و یئاسک ندناح رمهاشم

 هدنتمم تبهفیاخ نومأم . ردلوتنم یرلارحام

 هد( وص ) هدنګ رات ۲ « بو دیا تحایسهناسارخ

 هدنقح یرلنافو كدحم ماماو یناسک . ردشا تافو

 : ردندیوا تب وش «بولوا یر هشسع

 دواخ سیلف اید تر
 دیبیس ةهج نم یرت دق امو

 ( دم یبا نب دم هتلادېع وبا ) یسیخکیا -
 دب هدتنارقو تەل « بولوا یلغوا تلبهجرتلافن ]

 هقمه . یدیا راو ینراهم هدرمشو یحاص لوط

 .ردشت |تافوهداروا «بودیکم رهمهدنتیعم تاب هفیلخ

 : ردندیرامشا *لج هعطف وش

 ی ش ی 2:۹۹
 هاش بیجم صا یوهلا

 اجر انایحا و ساب جرات

 بجع هنم تام نيف سیل
 ا دق نم بجعب اعآ

 ( دم یا نب مهار قاعساوا ) یدیعچوا --

 تاذرب یعاشو بیدا «بولوایلفوا كنيجنر یخدوب
 عافساو ذخا ندیعععاو ندیراصتا دن ز وا .یدیا

 « « هانعم فاتخاو هظال قفنا ام باتک » . ىديشمتا

 ییدرتی هدنشاب ۰ بوالشاب هدنشاب۱۷ هلیناونع
 هانق باتک » 6 نآ رقنارداصمباتک» و یات کر

 یراعشا یلخربو یرانآ رتاسو « اهرابخاو ةبمكلا

 . ردراو یخد

 نی سابملانب دم هتلادبع وبا ) ییجدرد --
 هدیداو و2 « بولوا یدیفح كنج رب ( دم یا

 نس .یدا یحاص یلوطدب هدیرع رابخاو رداونو

 ردتقم دل ۶ هنرزوا یدام دت سا ۰ هدنتخو خش

 ۳۱۰ .یدشفلوا بصن هنکلسم یدالوا كهللاب
 ینافیلآتهعاشاب . ردشغ|تافو هدنشاب ۸۲ هدنخګرات

 . ی بفانم » ۰6 لیفلا باتک» : ردیآ هجورب

 رب رصتخ هدوح ۰6 نییدب زلا رابخا » « 6 سابعلا

 . زانو نم

 كنیخامش نالوا یزکص كناورش 2
 .ردبرکید مان ۱ 9

 ندنممرفخح و ندبیع ءارمش ءایدق

axهویصن و هرعاش و یزق كديبل ۱  

 شاب وس هلب ما هانبردب تبب کیا رب وش .یدیا زیقرب
 :ردندنسهماوج *,دیصق رب ینیدلوا

 ليقع یبا حایر تبه اذا
 اديلولا اهتبه دنع انوعد

 ايمشبع دیصا فنالا مشا

 ادیب هتاورع ىلع ناعا

 هک ؛ردقامریار هدیلوطاآ ) ۔
 نا نت هلو ساویس ۱ قامریا لیش

 ناک ندراسکز هلا قرش راصح هرف ندفرش
 یلنازوط ناک ندنتهج هیسامآ ینمی ندبف هلبا تیکاک
 « الناب رج ی وط هلاعش «لکشتلاب ندنعاقجا كنم راوص
 ؛ ردیا لوخد هنغاعس كراج كنتبالو نوزرط
 ۔ راق وسماص هدنتهج قرش كنبوف نوسماص و

 هدب راقو ندنصنم ۰ رولیکود هزیکد هرف هدنسیش

 هدنف رط غاص كبصنم «بولبرآ لوق چاقرب ندره
 یتمان قامرا لیذی یني ندنعاقجا لع .رارولکود



 ق ع ی A۰۰ ق ع ی

 "عاذ و « ندشدم هلوا نیما ندتموصخ | .ردردف هرتمولیک ٩ ه یسارحم ًارابتما ندرب بو

 ییاط هدنارح بویلا زق ندنویلاعنک یردب .رد (سیربا) یمیدق مس
Cap Vertاجرفآ  

 ٤ تر HR 2 لا
 لوط ادم هدنع نیمدقتمو هدس ف لوط

 هدیلاعش ضرع ۱6۳44 و هدنساذح تادلاخریازج
 .ردهدنلخاد هسافنس ندننار صتسم هسنارق .ردعقاو

 [۱85 00 ) یمهعمتجمریازج نور لیشی -

 | یلحاس اقرفآ هدیسالطآ طیعرح (0:» ۹

 كل هرتمواک ۵۰ ندنورب لش و هدنراقیجآ

 ا ندنتآ ر معتسم قاود زیکرو هدهفاسم

 ۲۳و لامش ضرم ۴۳ «بولوا رلهطآ

 ؛هتسیدآ و .رلردعقاو هدنرلهرآ یبرغ لوط ۲۷۴۵با
 قالوتنواس «( ی هطآ زوط یی ) لاس قاتآ اس

 « هیسولهتناس « هوارب « وغوف « ونام « وفاتواص
 ندهطآ ۰ هدناحرد فلت هلب راما ناسنوژاس

 ۳۸۰۱ یسهیطس ةحاسم كنعوم «بولوا کی
 * زدی ۰ ٩۲۲ یسلاما و هرتمولیک مب ع

 هچدلوا « بولوا یلضرام و یناکرب یرلیضارا

 یرازک س . ردفآو قا یرلاوه
 عماج یبیاها ۰. هو مقاو هدنسهر زج وغابت واس

 . هر زح نان وژاس . ردیس هاکسا ) هابال ) نالوا

 (ولدنیم) نالوا نوکسم هلبا یلاها ٤٤۰٤ هدنس
 هد۱ ٤٥٩١ رلهطآ و .ردهاکت راجت یلبخ هد یس هلکسا

 فشک ندنفرط ( وتسومژاق ) ندننوبرحم زیکتروم
 .ردشفلوا

 ۰ ردتتنم

 بش ترضح هدنارو ( ۵

 ]۱ ۱ ورطب

 Jacob ارا ۱| ن ۳

 E ا ۱ توت
 یردارب .ردبدیفح ك (مالسلا هیلع) میهاربا ترضح

 یقجنآ «بوغوط زییآ هلا ( سیم دواب ) وصیع
 روئلوا دم كو اهد « هلفم وط لوا اهد وصصع

 ( مالسلا هيلع ) قحا ترضح هيلع ءانب . یدیا
 0 ا ست
 هلیح یرهدلاو « ندنکیدمروک یزوک « هدلاح

 و ا ا
 ههلاراشم ترضح یفوبن «هلکمریتک هنکوا یبوقمي
 (مالسلا هیلع) بوقمی ترفح ندبب۔وب .یدیشمریو

 شبا تیصو ینسلآ ینرب ندنرزبت ك ( نابال) |
 ۳ 3 یار وب تر ؛لدشیدو
 اوب نبال و ؛شتشبا ی ( لبحار ) یزیق هلجرک

 « پوووق طرش ینسعِا تمدخ هنس یدب لباقم
 ب ( ال ) یزمف كوس «هسیا هدنلاک | قمدخ و

 . وا « ندنشیدلوا شفکب ینکچوک بوقمی و ؛شمرو
 هنس یدب نوجما كمربو یغد ینوا هعنعیرش كنفو

 اوب « هلفعوف طرش یتسعا قلنابوچ اهد
 میکت هنسیدنک یغد لیحار «هجنربتک هنر یطرش
 قل هط وا رر هنسپ دنک هد یسیکیا كرلن و و ؛ شفلوا

 یدالو نوش ءادوې «لسور ندایال .یدراشمرو

 دزهراج و نیمابتب هبا فسوب ترف- ندلبحار و
 هايد یدالوا ۲ "امج هک وا هدندنرب ره

 ناق و ینیلاعو لها هدمب بوقمم ترضح .ردشلک

 ضرا «قرهالبوط یلاوماو یروس ینیدلآ ندنردب
 هلماعم نسح یکی دتباو ایاده ییدرو «هلئدوع هنامنک

 یرلفوا هدسب . یدیشلآ ینلکوک كنوصبع هللا
 ندهلج ی (مالسلا هلع) فسو ترضح كنسیدنک

 هلیسهنامب كامرووک هوآ «بویمهکچ ینکیدوس هدایز
 هغوق ندنفرط ناوراکر, هیلاراشم «هلرلع آ هیویق رب

 یاالیصفت «هدارواو ؛شلن اصهدرصم «بولب راقیچ هللا
 تنوع رف «هلهجویفیدنلوا نایب هدنسهدام « فسو و

 ترضح هسیا بوقمی ترضح .یدیشلوا یربزو

 لیط ندنزوک یا هالغآ هالغآ نوجا فسو
 یرللغوا هدنعوقو الغو طعق رب تاچ .یدیشلوا

  ترضح « هدنراکدتیک هرصم نوا 9 1 هرخذ

 «قرهوقلآ نیم اش ؛بوناط ینرلب دنک فسو

 شتا as هاروا ید یبوقعی ترضح
 هدرصم هلدالوا ىکا نوا بوق ترضح هلهحو وو

 صیصخت یضارا هنبرایدنکن دنفرط نوعرف «بونلوب
 هرخ ۲۷]ب «پولاقهدرصم یدافحاو دالوا . یدیشفلوا

 هبلع ) یوم ترضح تیام «هلغلوا راچود هتراقح

 انعم « هتلادبع » هبوقمع ترضح . ردرلشلدیا
 ۰ .) هشرذو دافحا «ندنکب دلسد یخد لباس )

 کشن تما رب هجررآ نو «بولیو یان (لیئارسا
 ارفا هكنسو ترضح هل دالوا نوا . ردرلشغ |



 ق ۳ 9

 لسلست رشعانئا طابسا ندنلغوا یيا مان اشنمو
 هبهطخ ررب هدسدقم ضرا ير, ره كرلتو «بودیآ

 تسایر هسیا هنترذ كن ( یوال) و ؛شلوا كلام
 «كرهیلرو یضارا «بولب رو تح تكمغ هبهبناحور

 هاد لوا هنس ۲۲۰۰ نداسیع دالبم كبوقمي

 .ردنونظم ینیداشاب هنس ۷ ۳

 بوقعیب ناطاس دوخا 2

 ) 07 نسح 3 ۳ تب بو ۱

 نوشو یرادمکح یحچوا هكنتلود یلنوبق قد

 - وکذم تود « بولوا ینور بآ كب اکر كولم
 . ردندنرلغوا كنسح نوزوا نالوا یاب كەر

 « بولوا یسلاو ر کب راد هدشامژ كنب ردي ۲

 هنرزوا «دكر هبات هس هلباخ ناطلس هدننافو یردار

 نالو عوفو هدنراوح ساس هلکعا هوش رک ۱

 «هدق دل وا فات كر هشود ندننآ | لیاخ ناطاس هدهراح ۱

 هدزرب <« هلطبض یتئوروم كلم كنب ردب ۹

 تموکع  هنس ۱۷ بوک 3 8
 یصو ؛ شا تافو هد ۸٩7 ۰« هرکص ا
 كيو .ردشلوا یناخ ازریم رغنسیاب یلفوا نانلو
 ناورش یلسدرا دینج چ ن ردیح جش هدننامز

 «پوردنوک ر ا کا .ج ورځ هدنتهج ۱

 تاذ رب مولع "یاحو اع بع .یدیشمریدتبا فلت
 تعیبط و یسهرم ندنایدا كنسیدنک «بولوا
 : ردندنراعشا *هلج یعابروش ۰ یدیا راو یسهرعش

 منیب یم ک تاب نآ رد هک اید ۴
 میب ی مغ رازه شحرق رهرد ۲

 شفرطرهزا هک ت سا یطابر هنهکن وچ
 میپ ی مدع ناباب هپ یهار

EN. ۱رضلا  
 هات سس 7 بوقعی

 دم و9 تبهرشع ءارق « بولوا ندءارق

 دییخد هدیرع رابخاو هدهبرع تاسدا . رونلوا

 قلخ ماشو قاع و نيمرح « یدبا راو یمالوط

 ۰ یدزلشا وا مبا هنت ارق كوب

 [. هل روس تعجارص هدهنسهدام « یدنکا» ] -

 «بولوا ندایداوارمش

 . دارب كم راانب لضف ۱ عیبلا نبوقم
 ۰ یدبا يجاح كروصنم رفعج وهاو یر

۸*۱ 

 " ترضح . یدبا نام هرو یک ذ كت )کوز

 (- نیدلاقفوم ) ا :
 ندابطا ریها شم ف Cv و

 .ردشنا و هدنتب ابط تم دخ كدږېش ندلاروت «بولوا

 ناسلو ؛شعا ۳ هدسدق «بولوا بهذلایلارصت

 ها نی أت كو لاح < « هلغاوا فقاو یخد هب ینانوت

 . یدبا شالا لافتشا قوج

 ۰ ردشغا

 « تیکس ناو
 ۰ TEE | | تیکسلان بوقعب

 رو نیو | دافصلا تل بوق ۰ 1 ۰
 نروس تم

 «بولوایرادمکح یجتریو یوم گكنتلودتیل ین
 هغلقب رط عاطق هدعب «نکیآ یجریفاب لصانع یردب

 ندکدتبا توق و ترهش بسک هلنأرج «هلا كول

 یرکسصرس كرصن نب مهرد ناسارخ “لاو «هرکص
 بوقعب هجرت بحاص هدننافو كذبل . یدیشلوا

 تافو رصن ن مهردو ا یناخ کلرک عرس

 . هنرزوا كااص و رها یرالغوا ا ندکدتا

 هدنخرات ۲ ۰۳و ؛ شماکج هناتسبس «كرهدیا ج ورخ

 ؛شعا لالقتسانالعا «بوداطبض لیمکت یلاتسیس

 یطاصو رصاموقرص «درهکرکس هناسارخ هدمبو

 هس راف ؛هرکص ندکدلب | طبص ید یقتساروا« هلمالتف

 ن لع نالوا ینکاح هدیتساروا « هلرکسع قوس
 هنیلخ هنبرزوا كلونو ؛ شما ع زن ندنلا نیعتسم
 قموکح «كرلبردنوک روشنمو تملخ ندنیناج زتعم

 «گرهدنک هناردنزام نداروا

 تافو هد ۰۵

 ۰ یدشش وا قید صل

 هنرزوا كنارع هد ۲ ۰ ریست ادمب هدیساروا

 دتعم هنیلخ هدنب رق طساو «بودبا رکص قوس
 هلا هّلاب قفوم یردارب شردنوک ندنفر ط هللا ىلع

 تدوع «بولوا حورجو بولذم «هدنکی دنیا برح

 « گر هدیا قوس رکس ندیکی هد ۲۱۰ و ؛شعا

 . ردشا تافو ندنتلع خلوت هدنل وصو هناتسزوخ

 تل نی ورم یردار .ردهنس ۱۲ قموکح تدم

 ۳ ۰ ردشلوا يناخ

 تف هد ی ۰

 یریخادرلیس ۳ ۱ تاسمتن بوم
 یرصم یرلترضح ناخ لس ناطلس ناکتنج «بولوا

 .یدیشمریتک هلوناتسا یتسیدن؟ «هدنکی دتبا حق

 هدنراوح یراصنا بوبا اا « بودیا تافو هدارو

 ۰ ردن وفدم

۳۱ 



السا ءامکحو | نب فسو وا ) ۱ ۱
 یهدناوادم او هدنبابع «بولوا ندم

 رومشمهلنامولمم تعسو یهدهکح مولعو هینراهم | هدیرفم (نءولادبع نا

 هد1۸۱ و «تأشنو دلو هدماش قشمد . یدیا | س-ومو یسیج>وا كنبدحوم وا« نروستموکح
 ۵۸۰ «بولوا یورو كنمولادبع نالوا تود

 هتسیدنک هننرب یردب ندیا تافو هدنخرات

 یردب ییدنکو ؛ شفلوا تعس هلیبقل روصنم
 هک روما هلففلو هدنتمدخ ترازو هدشامز

 «ندنفی دلواشعا لاصعسا هیفاک تامولءعم هبه زجو
 هرادا نسخ هدسلدنا كرکو هداصفا برغم رک

 ؛شقبا طبخ كلام لبخ رب هللا تلادع یارجاو
 شعاهراح هلراک:رف هلیقوس رکسع هسلدناهلاعفدو
 هامز كنو قتو قالراپ كا كنند وم . یدیا

 ثكتیدم بایسا اتو میانصو فراعم «بولوا

 ییارعشو ابداو ؛شغا تمدخ قوچ ید هنسیفرت
 هكنیب وا ندلا حالص . یدیشلا قیوشت و ها

E 
 E هدهسیا شا توعد هدادما یشراق

 هجرت بحاص یفاونعو باقلا شیب لمعتسم هدهمان
 شمامهناوب هدمارتحا و میظمت ٌةجرد یکیدتبا دیما
 . یدیشمهمرو باوج « بونجوک «ندننیدلوا
 یناخ رصاشلا دم یلغوا « بودیا تافو هد ۰

 .ردشلوا
 تموکح هد رغ# ۱ ۰ ۰ ی

ESCنرم ین نروس | 2۳  
 . ردبقلم هليبقل ( روصنملا ) ىخدوب «بولوا ندنکولم

 قرهلوا فاح هرکب وا یردارب هدنخرا ٩
 طبض یئد یدک اصو «دوعق هتموکح تخت هدساف

 چوا «هنرزوا ینومد دادم یکاح هطانرغ «هلا
 هسنوفل ] یعنوا یلارق هلیتسف «كرهک هبهناپسا هعفد
 هطانفو هبطرق هدمب «هدهسیا شا برح یثراق
 شبا قافتا هلکنوب یشراق هنیرهیمالسا تموکح
 .ردشلیا تافو هدارفخا ةر زج هد 1۸۰ و

 یزاف راکدنوادخ ناک نج

 .وا ندندالوا كنب رلت رضح ۱ یلچ ب بوقعب

 هدنابراح یلیخرب هدننامز E «بوآ
 هاشداب یدیشعا ترغو تاع راهظا « قرهنل وت

Peiسد دن هلا راشم «بولرا  

 ۱ شلو ا هدنتداپش كتب رلت رفح هلازاشم

 .یدیشغا اش راد لاح را و

 3 فسو وا )
 TENE | یرصاسلا بوقم

 در یزکرم تلایا هدنرزوا یر (ریند ) |

 ۳ د ا شن ین وا

 حرش» :ردینآ هجورب ینانیل ات هیعلشاپ .ردش | تافو

 نیدلامجمم لوکش لح » « «انیس نبال نوماقلا تایلک
 ماع ىلا لخدلا باتک » ۰ « تایلکا| ىلع خافنملا نا

 ۰ « یماالاو یعیبطااو یقطنلا

 نب نیدلا مج خیش)
 یسیع نبدا جس“ یضاق ۱ یجواس بوعمب

 كنسح نوزوا «بولوا ندنسارعش ریهاشم ناربا
 ارزو و ؛شفلو یروظنم تبوقمی ناطاسیلغوا و
 دننافو توقع ناطلس . یدیشمک هنسهرص یر
 شماعشیراق باند روما «بولیکچ هاوزنا «هرکص
 : ردک:وا تیب وش .یدیا

 نکیم نچ تشک تلد دهاونیم هکر هاب ورب
 نکنم نم دای اد تنماد دریکب یراخ رکا

 رک وا 1 ا نوققب

 نب هتلادبع « بولوا ندنیمبات ءاهقف ( یهتلا
 ن رمو ؛شعا تاور ندنرراسو ند (امهضر)
 ووح هللسیدنک « نکیا یسلاو هندم ز زعلا دبع

 دنخر ات ۱۹: ۰ یدبا شلبا ادب تفلاو تبخ
 یدهم هفیاخ ینزاع هزانج « بودی تافو هددادغب
 .یدیشلیق

Jékatérinenbourg ۱ 

Eنیا( مرب ) تن هیسور  
 درب هدنسیقرش بونج هرتمولیک ۲۱۰ كمر و
 «یسهناخشوط «یناماکعتسا «یسل اها ۲ ؛ ۵۰۰ «بولوا

 ارض و یکم نداعم «یرهقراف كنفتو پوط

 .ردراو یس#

 1 هر ۱۳۳۵ ار ۱ تا
 بوح تیهبس ]) والسونیر ۳

 قروا هدش ونج هرتمولک ۰ كءغرویسرتیو

 صوصخ هرلسایاپ « یسلاها ۲۰ ۰۰۰ « بولوا

 راج هخوچو یغاپو یسهجشاب تانابن «یسهسردم
 1 .ردراو

 امش «نوسرخ اب رض یلایا والسونیرتاق -
 راقازق نود ارش «هلب رلتلایا فوقراخو هواتلو

 روات و هلزیکد قازآ هد ابونج « هلیسبضارا



 . ردیشک ۱۲ ۲۳ یبیلاما و هرتمولیک میل
 روتسم هلرلتوا ابقو نوزوا یهعمق كنسيضارا

 مسق «بولوا ترابع ندراقلقاتبو ندرلهووا زسریخ _
 هربخذ یتالوصح هیحلشاب . ردتبنم اهد یسلاعش

 . ردترابع ندموزوا یئزجو ندهوبم هللا ریونکو
 یر هلکرخ و یس هیاها تاناوبح .ردزآ ك یرلامروا :

 لاب ییخ «بولوا قوچ هدیرلنافوق یرآ .ردقوچ
 .ردقوچ هدیرلوص یزوط هلندعم روک .راقیچ

 ERT |اشاب دم نک

 [. هلروس تعحاص

 هلبا هنتسو ) Novibazar رازاکب

 5 هات یرالو هو وو

 لیا غاط هرق ابرفو هیرص اقرش «بولوا هطخ
 قلم هنتالو هوصوق هدلاح یدش .رددودحم

 لیکشت قاس ییا هلرلعسا هعاشاط و رازابیکی
 .یدبا قاس رب یتطمهنتبالو هنسوب امدقم .رویدیا
 ۱۵۲ ۰۰۰ ییلاهاو ۷۳۰۰ یسهیطس ةحاسم

 ندنایتسرخو مالسا هرزوا تبفصن ناهرلن وب .ردیشک
 کاو «رددوانرا و قانشو یالسا «بولوا کا

 ترثک او یهضرام یسیضارا .راردیا ماکت هلناسل

 ( هرقوم ) هدنتهج برف «بولوا قلاشاط هرزوا |
 (هنزوغور) و (رووای) هدنفرط قرشو (اخوس)و |
 هک.« رد ( راسا ) یرپ كوس دكا .رویللو یرلغاط 1

 .هبصق هجورتم «بودیا ناعبن هدنتهج ییونج بط
 هداروا هرکص ندقدقآ یرفوط هقرش كدهس

 هنتماقتسا كنود «هلذخا یناچ (هعننس) نلک ندیونج |
 عیات ههنوط « كرهود یضوط هلاعش هیعبتلا

 .رریک هب هس رص «هرزوا كاكود هن ره هوا ۱

 ندنتیج هوالپو هنیسوف هک« ردبرهن ( مل ) یسییا "
 قش هلاعش ندبونج ینسیییف مسق تبهطخ «بولک

 «هرزواكلکودهنبرهن (ونیرد) میان هبهنوط هن ؛كرهدیا |
 تعارز لباق«هدهسیا تبنم یغاریوط .رریک «هنسو

 تاجابتحا ینالوصحم هربخذ «ندنفیدلوا زآ یر 1
 :یالوصح هعلشاب . نمهدبا لباقت تقو ره هبهیلجم
 .ردهراسو نا « یادغب « رصم « فالو 2

 هویلشا مژه «بولوا قوچ یهر هرات

 هردرومغم یکی رانایارای هد هنل اعا رکسم عونرب و نانید 8

 نکروک « هشيم « ماچ « بولوا قوچ یرلنامروا "

<A 3 
 i ۳۹ ۵ یسهییتس ةحاسم «بولوا دودحم هل هلی

 ی 2 ی

 «بولوا قوچ یغدیرلاعم .ردراو یراعثا رتاسو
 رادم ییشاب كا كنبلاها یسلریدتبت هلها تاناویح

 صوص|یلعو یسهیشحو تاناویح ۰ ردندنر شیمن
 هردقوج هدیرلناویحوآ راراب هنلامعا روک یرلبرد

 قالب راقیج «هدهسولب ر وکر ا آ ضعب ندنعاونا كیداعم

 عیش « تسردنت « یو نوزوا ی یل اھا .ردقو

 .رد ( هیشار ) یعدق مس ۱ تب هطخ 7 لتیحو

 و هدناعس نالوا یانمه

 e هنس نالوا اول ۱ رازاکی
 لاعشردقوا هد كټ همورتم هدنس وذج قرش هرتمولیک

 ۱۳ ۰۰۰ «بولوا هبصقر یزکم اضق هدنسیبض
 هشادتاو هدشر “یس هف رش عمآوج ددعتم «یسلاما

 لدروکوکو یلکیلچ هدننرقو یناماکعتسا « یرابتکم

 .ردراو یسهعلباقرب
 كغاعس نالوا یانمه یداضف رازاییکی --

 ندهیرق ۳6 و ترابع ندنمف یبونج قرش
 - ردنوکسم هللا یلاها ۳: ۰۰۰ « بولوا بک
 [. هل روس تمجارص هب هفنآ *هدامنوخسهرتاسلاوحا ]

eتی هطخ نالوا یانمه . یاس ۱  

 بونجو قرش ید | مىق

 یم هل ړم" | كنعدق زکم «بولوا ترابع ندنرلتهج
 اا
 هوفآ «شوراو یی «ریز نیشالوق «رازاپیکب «هنس
 1۱۸7 و هبحان ۷ «بولوا کم نداضق ه هلب رلبسا

 كلبا نوجس هراس لاوحا ] ۰ رد واح یه رق
 [.هلروس تمجارع هنسهدام « رازاپیکب »

 تكکسالسوهدنغاعسو تر الو كالس

 ر کی
 یزکاضق هدنتهج برفع غاص كنسارجرادراو
 ۲ «یعماج ۱۰ «یسیلاما ۸۲۸۱ « بولوا هبصقر

 هراراغلب و مورو هشادسا هو هدشرر «یسهسردم

 ۳ « یلاخ ۲۰ ۰ یکد 0۲۰ ۰ يتکمررب صوصخ

 یساوه هردراو یمهلشیق كوسرو یراع ۲ «یباج

 دالوا ضمب هللا كب سونروا یزاف روهشم .ردلزوک
 فاقوا ضعب «بولوا هدهبصقوا یرلهرت كندانحاو

 ندهعکی یءدنتالو هنردا . ردراو ید یرلتاربخو

 هلبهقس ریبن و ( یسهصکی رادراو ) اکوب نوجا قیرفت
 «پولوا رومعم اهد هلیتقو .راربد ( رادراو ةعکی)
 .ردشقل و یثشنم كټ هناقع ءارعشو الع قوجرب

ve ¬. 



 ی ك ی

 «راصحروعو كينالس سفن اف رش یماضق ههگب -
 هیرفهرف ید ًابونج :هنیدوو "برف «ییکوک الام
 رار, هلیس هیحان دابآ هجهرق «بولوا دودحم هلب لاضق

 هردنوکسم هلا یلاها ۰۳۹ ٤و یواح یهرق ٩
 یروصت «بولوا كرتو لسم یمظعا مق كنسيلاها

 « بولوا هووا الماک ناه ییضارا .ردرانلبو مور

 :ینالوصح هجاشاب .ردعور نم یمنود كيب زو ًایرقت
 ؛رصم < یراد « هیرآ « فالو « رادواج « یادغب

 «بولواقوچ یرلغاب .ردهراسو نوبون «قوماپ«جنرب

 هقوج یرلکجو كا .رونل آ لوصحم یی یونس

 یرآ .یلبراقیچ هزوق ردق هیق ۰ ۰ «بولوا
 تاناوبح «ردزآ یرلنامروا . ردراو هدیرلنافوق

 كباضق . ردقوچ یرلنوبق صوصایعو یبهیلها
 .ردهداز نداربل ۰ ی.هونس تادراو

 هدنغاه- هنطهوک كنتبالو هئر دا ۱ ا

CE.یزکسم هیحان بات هنساضق هیکسا  

 هدنب مف هرتمولیک ۲٣ كلهن "وک « بولوا هبصقرب
 یوو رومشمو یسلاها ۲۰۰۰ قجنآ .ردعقاو

 «نوجا قی رفت ندهصکی یءهدنتبالو كالس .ردراو

 هرق) «رارب هلیسلوا قازوا ییخ ندنسارج وصهرق
 .ریلنبد ( ی.هصکینونون ) هداضمب و ( یسهجکب وص
 « بولوا بکس ندهب رق ۲۳ یسهبحان هصکی -
 «بولوا نونو لوصح یتیمها. لا .ردهووا یسیضارا
 . راقیچ هدهیحانوب ینونوم سیفن كا تینهنافع كام

 فتص دم فی هناخع تلود

 نفس نج ردیرکم ] کیچیکی
 لیکشتو بینرت هدننامز كنب رترضح یزاف ناخروا
 لو شاتکب یجاع ندهللا ءایلوا رابک « قرهنلوا
 ٩۰۰۰ ادتا .یدیشلوا رهاظم هنسامد كنب راترضح

 ندکی زوب یرادقم هدمب « نکیا بک ندیشک
 E E هدا رلت و . یدیشغاوا غالبا «هدایز

 هدمالسا ندو نالیئوط هدههراحم « بولوا ترابع
 نامز قوچرب ۰ یدرینلآ ندرلنک نانلوا هيب رت
 رلتمدخ كوسب كپ هتلود هلب رتعاطاو ماظتنا نسح
 شفارب «دنریحیلام هلبرلتعاجشو تراسج «بودیا
 جراخ « بولک للخ هنبرلتعاطاو ماظن هدمب « نکیا
 تاکرح شم و <« هفشیراق هرلشیا هفظوزا

 نالوا لوبقلایرورض هود «رارب هلنأرج هیازسان

 هغلوا ملام هبهفا تاحالصا و هدیدج تاماظن

 ی دل ی ۸2۰
 .كاث ناخ ماس ناطلس ناکةنج «ندن راکدتبا ٽأرج
 یار ینسهمظتنم رکاسع دیدج ماظن یرلتآرضح

  ؟شمام هلوا قوم « هدهسراشغ ا تیشت هنعف ر كراب رحاب

 تصهیرلترضح ینا ناخ دوخناطلس ناک ةتنج یی آ و
 هل وفل گنفاجوا یرهکب هلب رنازادنارب تالکشم
 .ردرلشاوا یفوم هنبمیلخ ندالب كوسرب كتلود
 .هیظع تیقفوموب نالوا روپشم هیمان (هیریخ ةعقو)
 یرکص یرهکب «بولو موقو هدنشراا ۱

 .ردشعا ماود هدایز لدهنس 9۰۰

 ۱ یا كنشا مور قرث)
 رب | هراز کی

 « پولوا هبصقر یزکرم اضق هدنسیلاع قرش
 .ردراو یسل اها ۱

 . لب ریس (16065501) یاح کد دوخاب

 ریو ندا رب | یمیکی
 .یهدنتلایا (ودبوف) عقاو هدنسیلام بط كباتسلوغم
 هللا (کتپ) و ( کولوا ) ندبا نام ندرلغاط
 «هلنایرج یرغوط هبرغ ادنبا «لکتنلاب ند ( كبعک)
 یهدنسهرآ یرهلساس ( نایاس )و ( نکولیاس )
 ندارواو ؛رولوا لخاد هرس «كره ندزافو

 ((هقسنوغن و یراقوم ) هلرکید مانو (هراغن ۲) ندغاص

 تیاهنو رلباچ قوچرب اهد ندفرط ییآ رهو یرهب
 "(هقسوفن ون یفاشآ) نالوا لوس ندنسیه ندفاص
  ضرع۷۰۳ «قرهفآ یرضوط هلامش «هلا ذخا ینرهن
 ییدتیا عطاقت كنبرطخ قرش لوط ۸۰۳ هلبا یلامش

 شعازوا هدایز تب هنجما كرلهرق هدنفرط توا كلحم

 ندمعلخرب نوزوا نالوا یواح یرلهطآ قوجرو

 4۳۰۰ ابیرقت یمارج . رول وا بصنم هی امش دم٣ رحم
 ۲ ٩۰۰ ۰۰۰ یسهضوح «بولوا نوزوا هرتموایک
 صوصخ ایلعو هدنف رط ره .ردهدنتهسو هرتم وایکع بم

 هبنهجوب «هدهسیا قوچ تب ینیلاب هدنبرق صنم
 ۸۰۰۰ لدنرلعبات هلیسیدنک .ردیرک ند ( یبوا )
 .ردلاص هنافسربس یرب ردق كلهرتمولیک

 ` تاب هه رس /(ا 1 3

 و یغیدلوا 2 ۱ قسیسیکی
 هرادار رار هلرلتلابا قسنوفایو قسنوفرا «بولوا

 هزوتلآ نمی ندندودح نيچ .روبدیا لیکشت هیموم
 تم كدهنلحاس ىلاعش دمج رحم ندنسهللس غاط



 ىك ی ۱

 قسلوبوت "برف « هلروک ذمرح الا « بولوا"
 قسنوتریا و قسنوقای روکذ مآ ارش «قسمواو"

 هةحاسم . رددردحم هلدودح نيچ ۹ «هلب رلتلایا

 یسیلاها و هرتموایکع بس ۰۹ ینهییطس
 دارن ندبا نایرج ندنچا . ردیشک ۷۸

 هفامراون یسهبراج هایمرثکا « بولوا یمسم لسا _

 ( هغناناخ ) ندنتیج قرش لامش زکلایو ؛رولکو
 .رولکود هام دمجنهرم هج ربا «بوقآ یره
 كنسهلسلس غاط نوتلآ هدنن وج یاهم زكا

 (هردنون ) كن هبربیس یرلفرطرتاس «بونلوت یراکتا

 . ردنرابع ندنرلاوچ یلوص عساو نانلوا ریبغق

 هنسهدام « هبربیس » نوجسهیءیبطو هیضرا لاوحا ]
 [.هلبرویب تعجارح

 كنغامربا ییکیو هدهروک ذم تلایاهلمسا و -
 هدنف راع تلآ تن اقتلم هراذن آ و هدنرانک لوص 1

 ییلاها ۷۱۸۰ «بولوا یخد هبصقر یزکس اضق
 .ردراو "

ratطرا كنتالو راکدنوادخ  
RET 

 هدنقرش هرتمولیک ٤٥ هد كلل هسور هدنسیلاعت برخ

 یزکم اضق مقاو هدهووا لزوکرب تبنمو عساو- ۱
 ه « ییماج 1 «یسیلاها 1۸۰4 « بولوا هبصقر |

 بوم «یسهنانت؟ ۲ «یهسردم 4 « ید
 ٦ «یساسلک ۳ ؛ یسهیکت ۳ «یتکم نایبص جاقرو

 یسهناشغنابد ۸و یلاکد ۲۰۵ « یناخ ۱۲ « یاه

 یزاغ ناخ ناثع ناطلس ناکعنج هبصقوا .ردراو

 زآر لوا ندنعف كنهسوربو هدنرود یراترضح
 هیلاراشم هاشداپ «بولوا هينا تاود تاب تقو»

 .رددوجوممویلا یرابارخ ضمب كنبارس كنب رلارضح
 لامش كنفاعس لرفطرا یساضق رهشیکی - ۱

 نمی كج هی ارش «بولوا ترابع ندنمحق یبف
 هسورب "ابر «هللاضق لوک ها "ابونج ءاوا زکرح م
 هلیفلف رصتم لقتسم دیمزا یخد امش «هلیفا س 3

 ندهرق ۸۵ رار هلیسهبحا قنزا . رددود |

 . ردنوکسم هلا لاها ۰۸ ۲۰۲ «بولوا بکر |
 ترابع ندنسهووا رهشیکی یظعا ےک ة كنسضارا 1

 .روینل و لوک قینزا هدنتوج ام ب بیف «بولوا
 یسیلاعش مف 5 كنسهيقرش دودح یغنامرا هراقس

 نداضف 1 «هلناسس ندنرلغاط جناموط بور

A0 ىا 

 -را و لا قش یتمووا روکذم یغد یا رب نک
 قال وع «بولوا تبنم كپ یغاربوط .رولیک ود هغام
 سیف هلیعاوا كرا هويمو هزس و هع وئتم راخذ

 یرانامروا ضمب هدنتهج بونج .ردنرابع ندنونون
 تاناویح یلیخ «بولوا قوچ یرلاعم . ردراو
 .ردراو یسهبلها

 هدنرظرط ضعب رئاس كنيلوطانآ هلعسا و -
 كلا «بوتلوب رابرت و رلهبصق كچوک قاط رب یغد
 ةملقو هدنبرق یرلءارخ آور” هدنفاجنس اغيب ینورعم
 .ردعقاو هدنسیقرش بونج هرتمولیک ۳ ٤ كیهناطلس

 (Larisse است رال هل کبد مان

 0 ۳ ۱ رهشیکی

 مسوک قرهلوا هدنس یف لاعش هرتمولک ۰

 نوت هلتفو هدنرانک غاص كنب رهن : (هیربءالاس یتمی)

 یغیدلوا مقنم كن هطخو یدعشو كنسهطخ هيلاست

 « بولوا هبصق رب یزکم كنیرب ندشلیا ییآ
 «هلیسهفرش عماوج ددعتم «یسلاما ۰

 لزوک هدنرزوا روکذم ره « یسایاک و سرادم

 هلبرا هاب و غاب قوچ كپ هدنفارطا «یسیریوکر ب
 یاماکعسا یلیخربو یبشراچ لوس «یراهووا تبنم
 ۲۵ ۰۰۰ یسلاها هدننامز هام هرادا ءردراو

 شنلو هرزوا تیرثکا « بولوا زواعتم یرادقم
 ندننرعه كنيلک مسق رب ندهیمالسا *یلاها نالوا

 ترومعم رهتو « لزنت هیراب یراب ییالوط
 ؛بولوا رهش رب یکسا كپ .ردشعا یندن هجنراجت و
 هه رات عیاقو قوجریو ؛ردیسهدرک انب كرلڪسالب

 قیرفت ندرهشیکب کود لوطا .زدشلک هلوا نادبم

 هنعسا یبهبصف ( راف ) نانلوم هدنب رق « نوما
 .یدراربد ( رانفرهشیکب ) کو «هلتفاضا

 ندنقالا هاو كيلا قلابا رهشیکب -
 « بولوا یر كتلایا یا یتیدنلوا مسق هرکص

 یتیدلوا ترابع ندنسیقرث فصن كنهروک ذم ةطخ
 هرتمولیک مبرم ۰ یس هبےطس ةحاسم «هدلاح

 رهشیک : تابا .ردیشک ۱۰۸ ۰۳۲ یسلاها و

 هبمرا « (ولوو) صولغ « بیا « هونرط « (اسیرال)
 ٩ هلرامسا (هلاسراف) هلاتچعم هکمودو ( وریمرآ )
 - هربخا ةر اح ناتوو هبنع تلود .ردیکم نداضق

 درک هدنهانهدان ترضحرتام ترصت رکاسع هدنس

 زارحا هدنسهزاس *یجاونو قاعس ك رکو هدرمشیکب



 و ل ی
  ادتعا تاکرحو هیظع تاب رفظم یرلتدلوا شا
 تح یی نام رات فلاح هنارتسک تلادعو هناراکا

 ۱۳۱ 4 .ردنده رصع *هلیلج تایقفوم كج هديا نیب زت

 نوهسهراسو هیعیبط لاوحا | .یرجه لاس
 [. هلروس تعجام هنسهدام « هیلاست 9

 قازاو هدنفرث یاهم كع رف ۹
 زافو 2 هلبزیک د هملق یکی

 كج وکه دنف رش هرتمولیک ۱۱ كج رک قرهلوا هدنلحاس
 هزافون روک ذم هلتتسانمو ۰ ردهبصقر مکعسمو

 .رویلب ریو یان ( یزافو هملنیب ) یغد
 ور كنجما زاغو هدنداعسرد

 f N AE لپا یوک یی
 نزاب و مالغاص ؛بولوا یوکرب هدنسهرآ هبارط

 .ردراو یرلیلاب لزوکو یاوه رس

(Novo-Varosch۰ و  

 و 2 ۱ شوداو ۹

 یدودح هسرص قرهلوا هدنلاعش یاهننم كفاعسو
 1۵۰۰ « پولوا هبصقر یزکم اضق هدنرق
 .ردراو یسل اها

 كزغاعس رازاپکی یساضق شوراو یی
 قرش «بولوا ترابع ندنسهشوک لاج یا نم

 « هلبا هنسو الاش «هلدودح هس رص ندنفرط یلامش

 نالوا اوازک میخ "ابونج «هلیغاینس هحاشاط ابرض
 بکس ندا رق ۱٩ ۰ رددودحم هلیساضف هنس

 .ردنوکسم هلا یلاهاردق ۱۵۰۰۰ یت «بولوا
 یررب مرز لباق «بواوا قاشاطو قاغاط ییضارا
 ناق «ماچ «هشیم «بولوا قوچ یرنامروا .ردزآ
 یسهیشحوو هیلها تاناویح .ردراو یرلجاغا راسو
 . ردە وج

Jeltonskoe Akلب ه.سو  

 RE هب ومس وتلب

 هدهفاسم كل هرتمولک ۱۰۰ ندنراسب لحاس یرېن

 تلننزوط هلع كس نوا «بولوا لوکی لزوطرب عقاو
 .رولوا لوفشم هلبجارخا

 هدنغا ےس دمج كنتالو هسوق

 لاعش هرتمویک ۸۰ تنهتراپساو ۱ جاولب
 ۵۰۰۰ «بولوا هبصق رب ی زکص اضف هدنسقرش

 « یس هسردم ٩ « ی دوحسم۱ ۰ «یعماج۸ « یسل اهاردق

 «یلاح۲ «ییاکد ۰۷ «يتکم ناص هو هدشرر,

 زی چاقرب ‹ ینمرکد ۷۰ «یسهناخاب د ۲ + ياج ۲

 اب لزوک هدنفارطا و یساوه فیطل « یهاکتسد
 ۳ .ردراو ییضارا تبنم هلبرا جابو

4۸*٦ 

 قرش لاعث كنفاجنس دیج یساضف جاولب --
 قرش كنلوک ریدرک | «بولوا ترابع ندنسهشوک
 ولروولوا_"ابرف « هدلاح ینیدلوا عقاو هدنتج
 جاغآهرف ابوسنج « هلبا لوک روک ذمو هلیساضق
 ید الاش «هلیف اخس زکر هینوق "اقرش «هلیساضق
 هلیس هبحأت نار وخ . رددودحم هلی الو راکدنوادخ

 ۲۰۰۰۰ ارت «بولوا بكرم ندابرق ۲۰ریارپ
 ۲۰۷ ۰۰۹ یسهعور م*یضارا .ردنوکسم هلبا لاها
 ترابع ندعود ۰ یمهیلاخ «یفاراو

 هزبسبا هعونتم راخذ :یفالوصحم هعلشاب «بواوا
 فلتخم ییضارا ۰ ردترابع ندنعاونا كرهویمو

 هلرلنامروا یړڅک | كنلابجو تبنم یراهووا «بولوا
 .ردروتسم

 كلام ( Yelow-Stone ا

 لایق 9# 2 هوس ووا
 .لامش «هلاعم ندنرلک:ا قرش كنسهلسلس رلغاط

 كل هرتمولیک ۱ قرهقآ یی واط ھه قرش

 ۱۰۹۳ هلا یلامش ضم ٤۸7 « هرکص ندنایرج

 .رولیکود هنهظعرهن ( روسیم ) هدیبرف لوط
 ۷611-) لوىتوازىل دوخاب

 ۳ ۱ لوپو د اسيل

(polمدنتکلع ساقفاق ءاوام عقاو هدایسآ كيهی-ور  

 قرهلوا هدنسیقرش بونج هرتمولک ۱۷۰ تسیلغو

 نالوا یمانمه هدنرزوا یلاج همنک مات هنغامرا روک

 ندهتوا مالسالانیب «بول وا هبصقرب یزک م كتابا
 .ندفاربوطیرهاخ .ردفورعم هلیسا ( هک ) یرب
 «بولوا هبصقرب طاح هلرا تاب اذهعمو زسهرج,و
 شمربدپا ت سابع هاش «یسیلاها ۰
 .«ینیرش مماجرب منصم نالوا بارخ مویلاو یفیدلوا
 ینه راف تاجوسنم ییا رب ۰ یراهویم روم
 توط هلیاعورزم نونون و قوماپ هدنراراوحو
 .ردراو یرلجاف

 هلاج السلس ساقفق ینایا لوونواسیلب -
 « بولوا دتع هدنسهرا یدودح نارا هلیترص

 .رویدیا مسوت ییخ یرفوط هیرف هدنسیداو روک
 "الا یش «وکاب ًافرش « هليا هبنارا دودح و

 هل رلتلایا ناوبراو سیافت یخد ًابیف ۰ ناتسغاد
 لص 5 ۱۳ ۲ یس هام «بولوا دودحم

 اهنم .ردبشک ۷۱۰۹۹۸ یبیلاهاو هرتمولیک
 ادق هیهرتم 4۵۰۰ ینلسلس ساقفاق هدنلامش



 ن م ی
 ۰ یخد هدنتهج یلص بوج < ۳ 1

 دم ۰ هرص ناقبج ردق هننراعافترا ۰

 .هرا رلک:ا یرلفدنازوا فی هلسلس ییاو . رولوا

 بیط یغامرا ( روک) هدنجما كنەووا یکه دنس
 « بولوا دتع یرضوط « یبونج قرش ندیلاعت
 قوجرب ندب ونج صوص ایلعو ندفرط ییا ره
 دودح كنلایا هسیا یرهن سارآ . رولآ راچت
 ییفوط «یلاعش قرش «كرهدنا قیرفت یسهسونج

 هنتلایا وک اب هرزوا قعشیراق هنغامربا روک «هلناب :

 « قوماپ « هریخذ « بولوا تبنم یار وط .رری
 لصاح یعاونا كرلهویمو هزبس هلبا هرثاتسو نونو
 . راقیچ بارش یلتیلک «بولوا قوچ هدیرلغاب .رولوآ

 قوح رثن امروا هددت هح یهدنل امش هكنتسارع ر 1

 فالئا هر هدوهب هسیا هدنتمح بونج « بولوا

 راعشا راس هل رلجاف آ قدنف .ردشلازآ «هلنفلوآ

 .ردیلت رکی س هیلها تاناوبح راس هل را «اکرخو نوق

 ریقابو ربمد رادقمرپ ناقبج هدناابح ساقفاق یلداعم

 ندنرل هزر نوتل آ نانلوبهدنراموق رانا ضعب «هطا

 یروصنو رانا یمظعا ق كنسیلاها .ردنر ان
 رادقمر هلىماوقا ساتفاق ۶اسو ی درک ۰ «یمرا

 . ردنرابع ندنرارجاهم یدو و نالآ «سورآ

 راراتات «؛بولوا رلینمرا هعلشاب راناشاغوا هلتعارز
 ۸ تلابا . ررولوا لوغشم «کهردشبت تاناویح |

 طبض ندناربا كرلسور تلایاو . ردمصقنم يا ضف
 .ردندرلرب یرلکدتا

۱ 
 هر

 «بولوا یسهطخ كور مقاو هدنس
 دلو ن دلاخو ؛شعا رومظ هداروا باذکل|ةهلیسم

 یهو زغ نالوا یش راق کوب كاتب رات رج
 0 iE) ی ترهش هکر د

 یس هعقو هماع

 ندنمسقیبیغ بونح تلبرعلا ةر زج
 ًابونج «بولواتالور, كويب ترابع 1 نگ ۱

 ینیدلوا طاع لرحا رح اب ضو هلیزفروک ندع
 قجنآ .رولوا دتع كد هنلوج انهد "الخاد ها
 الا هدرارپ نالوا رومعم ینمی هدنب رق لحاوس
 یدودح ییا و یتیدنازوا ردق هه ةرشوآ

 ریسع ندنف رط لاعت ارز ؛ ردلکد نيعم هيما

۰۱۰۷ 

 | « بولوا لزوک كب یرلامرم .ردقوچ هدیهرقم

 ن م ی

 رل دیا ده ندنع ینرلهطخ تومرضح ندنتهج قرشو
 -ردراو یخدرلن دبا رابتعا یربآ یرلن وب «یکینیدلوا

 کیا قرهلوا صاخ یربو مام یرب كنع « لصالا
  هبش زکااب هل رابتعا یداخ لولدم «بولوا یلولدم

 ریسع الاعش «قرهلوا ترابع ندنسهشوک كن هررزح

 - ابتعا ياخ لولدمو « هل رهطخ توم رضح "اقرشو
 رعث بات کوا ابو نام اقرشو زابح "الامث هدبر
 ینسهرآ كاولدم ییاوزب نکل .رددودح هل راتکام

 هرابتعارظن یغد ییهیسایس *ءرادا یکیدمش «بولآ

 «هدلاح زمشیدقارب جراخ ندنع یلومرضج «قرهلآ
 نوفارفح یک کا ا ندنع یرسع

 زیسع :هسریلبقاب یخد هنتاف رعت كمالسا نیخرومو

 ارث کا تومرض> «هدلاح ینیدنلوا ده ندنع ااو

 هلا ۲۱۳۳۰۳ هلراپتعاوب . ردشفل وا رابتعا یرآ
 قرش لوط :۳۲ هلا ۳۳۰و یلامت ضرع ۳
 ۷۰۵ یو هونح ندلاعش « بولوا دتع هدن در

 5 یه شینک كلا هب يف ندقرشو

 ار ۲۰۰۰۰۰ یهطس حاتم .ردهرتموایک
 رانیمخ هسیا هدنقح ییلاها رادقم «بولوا هدنرا

 ینالوا برق هتعص ندنرلجا هک ردفلا ردقوا

 فقاو هنس هلخاد لاوحا رو دوم لیخ قلو

 دیر ره كي رەلاةر زج فی ها £ هطخ هحرلن الوا

 تّفک «هدهسبا ملسم یفیدلوا aS هدابز

 ردقوا كمریدسک ی نغیدراو ردق هرا هحرد هن انس ون

 كنس هموم *یاها نع یرلضمب ۰ ردلکد یالوف
 «هدلاح یرلکدتا ام دا قغیدلوا هدنرهدار نویلم ه

 ۷۵۰۰۰۰۰ ىکا هدنسهمانلاس هوف روهدعم

 هنشاب هرتمولیک مب حر هدردقتو هک« ر ويل رټس وک

 نوکسم هدایز كع راد E قم

 . یدکج هدیا اضتقا یشل وا دع یلاخ اندام «لکد

 زا نيم فل اخ ییا و كتقبقح هدلاح ره

 نویلم "ییلاها نع «بولوا لاقحالابرق یسلوا
 برع یسهلج كرلن وب . ریاسهنلوا نپمخ هدنراهدار

 یزج ماکتم هلبا یبرع ناسل هنب « بولوا ےلدمو
 یمظعا ےق هعهذم .ردراو یخد رالشارسا رادقم

 قنحایو یعفاش هدلحاوسو هدرارهش «بولوا یدیز
 خد رلساهو هدنتهح ریو نس رادقمرب بهذا

 .روينلوب

E E 



 نم ی

 لانوب نویفارذج هلی-انعم هدومسم» یر, ندیکما
 11۵0۳0096 هجرلبلایروآ و ( نومذوا ) ندنفرط

 یرلغاط كسكوب یغدو .ردشلک «نلوا ی رفت هلیفص و

 یرلطولپ هدنسهصوصخ مساوم كران و « هلفل وا یواح
 هلغلوا هدایز یس »راج هایم هد هاسون و «یسَ ا بلج

 لاد تعا کا یو كنساوه ندعافترا « رار

 تاتا ہن فلتخ هلع دراي كياوهو وصو < ىمملا

 كمرملا ةر زج . ردهدنس هبأس یسهعشیتب تالوصحو

 هب قرش بونج ایزاوتم هلا لحاس كرهاک ندنلاعش
 هنعو ریسع یلابج *لسلس ( ارس) نانازوا یرفوط
 ۰ «كرهدیا بسک افترا هداز اهد : هوخاک

 یخد هرللوف قوجر «ریار هاکماسکو ردق هیهرتم

 هه و لحاس قرهلوا كيد ا۔ھد ابرف ؛ بیشتلاو

 هدننروص لئام مست اقرثو ؛رنا هی هماهت نانازوا

 | هقطنم "الماک نم .ریشیراق هن را هلاب نارجنو دوغ

 نانلوب هدهتطنمو یرلغاط «هلذلوا هدنلخاد هراح

 ثاربا یاح یرلکدتا لصاح هدنسهلج كکاام
 كنء .روسوق هلاحر مبا هعاذترا نساوه «بودیا

 «هلفلوا ضورعم هننارف درجاو ناص رح یرلغاط

 ندنسهلام یا ره كرلفاطوو ؛ردلو یرارومنا

 هرجا رب یقاطرب « كرهدیا نامبن رانا قوچرب
 | ندع یرافاط رو ؛شا هب هما « هرزوا تااکود

 كرلنو ق2ا .راقآ یرغوط هناوح انهدو هنن زفر وک

 لصاو ردق هزیکد هدنرسومروماب زکلای یرثکا
 هدیضارا قس یراوص هدرلعوم راس « بولوا

 «كرهدیا رغ ندسعش ترارحایو «قر هنلرا فرص

 كلا كنبران الوابصنم هرجارح .روروق هدر یراب

 هدنبررق هدفنق :ردرلن وش قر هالشاب ن دلامش ی رلکوس

 . هلکسا یلح «فرشم یداو هللا نوناک یداو نابکود
 بایصنا هدشرق هدیدح «روشاع یداو نیا هنس

 اع «نادنه یداو نج ندزمن ماس یداو ندبا

 ندع دو دو راسو ربیکلایداولا نایکود هد رق

 یسهلکسا ندع یسینرب كا كن رنیکود هنبزفروک
 هلوح رد( نادیم یداو ) نالوا بصنم هدنرق

 ندب وج یرلهیلشاب هد كن راناةآ یرضوط
 یر هلرورم ندنیرق امنص : قرهالشاب

 یداوو اماد یداو ناقآ ندنراءارخ نيم یرکیدو
 یهدسع « نارګ یداو هدلاءث اهد ۰ دراش

 .ردهراسو هشب یداو

 ص۹9۸

 یبا یمهبقاب راثآ كرادنو رادس |
 هلنسیلاها یترومعم كنم « هبلع هات رد دکل ر وک

۱ 

 شا رب یراک

 ن م ی

 هما رب هرکدام «لحاوس كنب
 ندنراکنا كلارس لابج «بولوا فورعم هلیعا
 ,قلموف هدنتمسو هرتهواک۱ ۵۰ تان ردق هارد بل

 هلرلب داو اجماج هدنرلعس ومر وب هک«رولوا دنعهووارب

 هبا هبهماب هدیغوچ كرلنو + قر تلوا عطف
 ییا رب هدنرارپ ےک | «هلخقآ ندنتلآ گغاربوط
 هکځد لوج هد كب « ندننیدقیچ وص هج بزاف هرتم
 یاس ا قوف:یم اوه «هدهسیا لکد یقصسم

 یلوص هدنتسوم یاقاروق هدكنبرارب ضعبو یفآ و
  دلوا دوقفم نوتبس یفانانو راعشا « بولوا تبق
 هدن رک: غاط ندەماېت هردهدننکحلوح هنب « ندنفب

 هدكراکتاو ردق هنره 4 هت الشاب هنلغیچ یراقو

 لدرلابف قالبج « بولوا وروفو یناشاط یغوج
 هکدنیک اوه «هدهسیاراو یرازافو فرخ دا

 | ترومحم اردن «هلغلافوچ یغدرلوص «ار هنا
 هنفلوا فداصت هب هفت تانانو راعثا و7

 لدتعم عج هنثسوا كاج هله ؛رالعا
 مو ارجا اک ےل «ء را مساومو لاوه

 .رولینلوب هدرارب
 هدنوم هدنررب كسکو كنم ردق هئره

 ارخا تعارز هلرومتاب فرص <« هددتسزافا رومی
 لیسو رومتاب كرکو كرابنا كرك « بویم هنلوا

 لاصتسا هدنعسوم قاقاروق هلیظفحو عج كنبروص
 . دنا انتعا هدایز كأ كنسيلاها نع یرب دهتوا

 فورمم ها داع موق « بولوا

 یرلفدلوا شعاب كرابريحو كرلیلنع تا نالوا

 هلبیس هجرد یقریفو یس ككرلن دیا تکام *هراداو

 رلن امروا یواح یهنانخم رادخثا هدرلغاط .ردیسانتم

 «یدنهرع «امرخ یخد ی «بونل و

 «ینژاق جاخا «نویل ییناط «نوهل «لافترو «قلط

 «ران «زوج «مداب زوم «نوتیز .هنیلدنام «خرون
 الا «یسیاق «یلاتفش «توط «یربجنا كرف «ريجنا

 .ریشیت هرشهراصثا راسو یلادرز «تیرا «دومرآ
 وصح هدن را ثك.کوب : هحاک هب هرز تالل وصح

 راد عونرب یراکدتبا ریبن هرود ىلودبمكا كال
 هردلوصحم و یخیمت رادم یجب كنسل اها «بولوا

 هللوصاف «كجرم «هرآ «یادنب هدهجرد یعکیا
 قوماپ «هلنالوبح راسو هلق «ییادفب رصم «ماسپس



 نم ی

 «یعاونا لرهزبس «تاق «شاضشخ «نونو «تبویچ
 هدیرلغاب . رولوا لصاح هراسو زو راق « نژاق

 تالوصح كنع .رولوارلموزوا لزوک «بولوا قوچ
 شکا كنع هكر دهوهق ىم” كا كنسهصوصخم

 یسهوهق لزوک لا تنایند «بولوا لصاح هدنرافرط
 لوا كا هوهق "اتاذو ؛ رولوا لصاح و
 تویچ كرکو كل هوه كرك. ردشعا روهظ هداروا
 هب یرلیا هل رنک: تنالوصحم رادتهق ضعب راسو

 یلاها قجتآ «بواوا جاتحهتمهرب یئزج یسلرونوک
 روبات ینلو هدافتسا یح ندتءارز نف زونه

 هرزوا ترثک هدنلاح یاس یرلجافآ فوتز 23 ۲

 لتیلک ۰ هدنردقت یهالیشآ كرلنو بوشو
 ةعيبط مبانم كنع «لصاملا .ريايبهقيچ یاب نوتیز
 «هسلوا قجهلبقاب قحم « بولوا قوچ كب یو
 كنم .ردقو همش هدنفج هلوا ناتسودنه یمشکیارب

 نورف « بولوا روهشم یت روم یرب ندیکسا
 «كر مدیا یلدت ندهداملاقوف لاوحا یهداطسو

 لبخ یراما ندیکی «ندنغیدلوا شعوطزو هبارخ
 هلا هیلارتسوآ و نيجو دنه نع .ردحاشحم هتمه

 ‹ هلذل وا هدعقومر م4 تنس ورا ايوروآو رصم

 .ردشفل و هدایز  یسهیراج تیمها یرب ندیکسا

 یرجا ندارواو نم هلیجارخا كننالوصحم یدنک
 یرلق دلوا جاتح كزسل اهآ برملا ةرب زج نالوا

 ندکدتبا لیکشت تراجرب كويب لاخدا كرتبش
 هلا قرش یاصقا و دنه یر هاکسا كني ؛هقشښ

 هنتراجت تیسنارترب وب هدنسهرآ ایورواو زصم
 دادعتساو فټراجب یقجنآ .رلی هلوا هطساو یخد
 كرباممو قرطو كرلنايأ ىيقرت هدنتبسن یسیعیبط

 ( هدیدح ) یسهلکسا كوس كا .ردهتسباو هنتیلمکم 8

 هيم ۰ هبقفلاتب «هدقنق هدهحرد یعکیا «بولوا

 كلا كنسهلج . ردراو ید یسهاکسا شعب راسو

 - اجت تیمها كنع هدهسیا ( ا ) نالوا ىم
 بذج یبهکسا (ددع) هدایز كا سەیر

 «یی « نوسف : یسهلها تاناوح . ردشغا
 .ردنرابع ندهرئاسو هود «کرم «تآ «رفیص
 ندعم ۰ یکی نیدناوا جارخا رلندعمم ضەب هلبتفو

 هندلوب هنا ندامم هدنب یخد یدوجو کک
 تایرحم هنوکرب هدیاب و زونه «هدهسرودیا تلالد

 .ردشماغلوا ارجا هبنف تایفشکو

 نوکسم هلبا هبراع برع یرب ندیکسا نمی

 نم ی ۸۹

 نکات هدنرلتهح توم رةحو نی اعدق «بولوا

 موق ۰ ردفورعم هلیمان دا موق رلب رع نالوا
 راس «هلیبسح یدادعتسا كتکلمینیدنلو ۰ دام

 یراممنف « بولوا یرلبا قوج ندب رع ماوقا
 هیخو ؛ شغا قر لیخ هدتیدم تابعش راسو

 .یدیشلروق ندقوچ ندههودبلاوحارتاسو كلنيشن
 هینبا مسجو نیتم یتمالع یجر, كنتیندم دام موق

 ورم هلبریبت « هنادادش » مویلا «بولوا ییمأت

 یکسا كا كراو . یدرلشمریتک هدوجو هنا
 هرکص ندنوا .رد (دیدش) و (دادش) یرارادمکح
 لکشت تودرب فورعم هلیمسا ( هعبابت )و (رلیریح)
 .ردراشمروس تموکح هد (ابس) و (برأم) «بودیا

 سو هیبا «بوربدیوا طخ هبییرع ناسا لوا هل
 « بولوا رلن وب رلناقارب ر هاتک ماطر, هدرا

 هک ر ارد ( دنسم طخ ) «یزاب یراکدتبا لا_معتسا

 . یدیاک ندهعطق فورح ریل زابهلوص ندفاص

 ناسل یراق دنالل وق یخ د داع موق هکاب و كرب ريح قجنآ

 « هعناربع هدلاحره «بویلوا یب رع حیصف زمکیدلیب
 هعصف «یبرع ندهیماس ةنسلا ېک هجتنایرس ؛هجناداک

 رش قرهلوا یسهش كاسل و .ردنیف اهد قوج

 روینلبوس ناسلرب ابق هدارق ضمب هدنتهجتومرضحو
 - افلوا ارجا هینف تاقیفدت هدباب ون مویلا «هدهسیا
 «بودیا اد توطسو تنکم یلبخ رلیریج .ردشم

 رب ییدمهدبا طبض كخترات « هروک هنفیدشالک ۲

 ؛ شا طبض یثبح هلزواجت یرجا رح هدرلنامز
 یخد هرصم < هلبیقعت ین *یداو هکاب ندارواو
 ر هدنسا ( سقرفا ) ندرلنو نکل . ردراشغا

 نن رقلا وذ و «ییلاعش یاقرفا نوتب دریکت اهج
 یرظوط هقرش كنسیکا ر اهد هرب رکید هدنمسا
 «دكرهدیا طض یدنه و نارا «هلناحوتف یارجا

 ندهفلابم تاباور یهدنقح یرلقدراو ردق هنیج

 ندنکولم نم هدنخراو هراس ما ارز ؛ردنرابع

 ؛ رویفلوا ثح الصا ندنروهظ ريکا اهج رب هلو

 دار, هلیسیناعو یبرع لکش كنبقل ( نين رقلاوذ ) و
 مولعم ینیدلوا يقل دردنکسا رومشم یهینودک ام

 یلوب ( نین رقلاوذ ) رب هدننپ هعبابت ۰ ردققحمو

 یلوا ریکناهج كنيرتلاوذ ره نکآ « ردنکم
 قبس یرادادعت ورک ذ هدنراص وصخم مسا .زلک مزال

 «بودیا ندمتو قرت نع ییخ هدننامز هعبابت ندیا



 نم ی

 .هیلع ) نایلس ترش هکلم مان ( سیفاب ) ندرلنوب
 ندتنو وا «قرهنللو هدتبسانمو هر اخت هلا (مالسلا

 تابسانم هلنع تاهرواح ماوقا ریا-و كائارسا ی
 هللامز رو یر هغلاف وح یر ه راجت

 رایشبح «؛بولوا یز اط لاخ هننوطسو توق كرلبریج
 نم عاف و ؛ شبا طبض ین, هلزواج یرها رحب
 ةنس تدالو سرشالا ههرا یناخ كطابرا نالوا

 تفرش ۀبمکو هنطبض كزابح هوا ندیوب بانج
 لب اباو ليف ٌهعقو رومشم «بودیا یدصت هنمده
 ۰ یدراشلکح هنع ابولغم رلیشی»و ؛ شاك هعوقو

 «بویم هریتکت قاط تدم لوط هنب رار وج كرل بش +> را ړلنمب

 هنتلود ناربا «نوجما قرون ندنغوردنوس كران وه

 «كرهل ردنوکر کسع ندنفرط یرسک «هلبا اصلا

 تح كنار ا هنا ةطخ و «جارخ | ندنع رایلشیح

 نییعل لاو ر ندنارا . ها لاخدا هنتسبا

 «بونل و هدلاح و نع هدیداعس تقو .یدیشغل وا

 توبن یامدا «هلبا روهظ یخد یسنهدو-ا هدهرصوا

 یالسا نرد رایلنع «هلیلتق تیوب تباهن «هدسیا شما
 هدهنبرادادترا کهدیوبن بانج لاحترا «بودیا لوبق

 نع گرلبریو ماتخ هلتلوبس ها هناشدص تم
 تحت كڼهيمالسا تفالخ و همالسا ؟هرئاد هلیماع
 هوما تلود و نیدشار ءافاخ تونل هنتیمبات

 ؛ شمالوا همجم تاموقو هنوکرب هدنع هدنرلنامز

 رلتموکح ضعب لقتسم من هدننامز هیسابع تفالخو

 یوا ین هدیربهنرف یجب آ تیام «بودیا روهظ
 ویو ؛شقبا لکتن هبش رپ ندرلنوب «هلکنک هنطبض
 هلمساسور لئابق مناط رب نع یرهرکص اهد و

 یربهنرف یجت وا «قرهلاق قرفتم هدنرالا رضشو
 هبهینافع كلاعو «مف ی اشاپ نانس ادتبا هدنرخاوا

 ندندامسرد نب تقو لیخ ر و ؛ شعا هوالع

 هساصت هدمب «بوئلوا هرادا هلیتفرعم رلیلاو بوصنم
 لحاوس زکلاب و ؛شعا درفت بسك اثم مقاطرب
 ناکةنج تاچ .یدشفل واهظفاحم یسهرادا كرل هلکسا و

 هدنرلا واه دهع كن رلترض ناخ زی زءلادبع ناطاس

 ندیکیریصو هبناع ةطخ هلیقوسرکس# هد ۷
 «قرهنلوا حق
 هنوز

 ذاحا تیالو رپ متنم هغاجصس ؛

 9 اب ۳۹۰

 ۳ هلا قاعس 3 یلآ هجورب تالو ن٤

 :ردمسقنم ههیحان ۷۳ و

 ارق رادقم یاوت رادقم اضق قاین

 ٩ امنص

 ۳ زارح لبج

 ۲ نابکوک
 ۰۷۹ ۳ سنآ

 t هچ اعنص
 ۱ رامز

n 

 ۴ عادر

 ۱ نار /

 رعت
 ۱ با

 ۱ نیدع 2

 or ۳ هبطعق س

 1۰۸4 ۲ هب رج
 ۳ ان

 e از وه دی دح

 ۰ ۳ دیز

 ۰ ٩ هيل

 3 ۱ هیدیز
 ۳ هیر لیح هدي دح

 "a روج 2

 ۹ هیقفلا تيب
 ا ۲ لجاب

 ۱ شیرع وبا

 ۱۳ ٤ اهبا ۱
 ۰ لئاحم

 ملل لاجر
 ۳ هدقنک ریسع

 ۳۹ ۷ رهش ی.
 ۹ ۳ دماغ
 ٤ ۲ اببص

 نوکسم ريغ یسیلاها گانیحاو و اضق ضمب
 یرادقم كنسارف كرلن وب «هلذلوا ندریاشعو لئابف
 . ر دشم هم هل رتسوک

 ید ر هطآ یلیخرب هدنرلیشراق كناحاوس نع
 زکلاب «بولوا یتاشاطو كچوکیسهلج «هدهسیا راو
 . ردراویرلتبمها زا رب یبالوط ندنوآ یاو فدص

 ۔ هر زج نارق هلبراهطآ ناسرف یراکوس كا گرلن و
 ۰ ر دیس

 ی ]| عیدلا نب توم
 ٤ هردسهداز هریشمه كطخاح



 هسقاص هدیطسو یانالآ ( 105۵ ) ۱ 3
 هدنتلابا (راعاو) كل هفود كور راعاو ۱

 ( هلاس) قرهلوا هدنقرش هرتموایک ۲۰ كراعاو و
 ٩۰۲۰ «بولوا هبصق رب هدنراذک لوص كره

 «یرهناضتک لزوک «ینونفلاراد كوب «یسیلاما
 - كصاو ۶ یس هاب تانان « یهزوم یعیبط جرات

 رطب «یراهرلاد تایر رس «یس ناخ رشت « یسهناخ
 ىس هدف تاچ هراسو نداعمو یعیبط جرات «یتکم

 كوكا de .ردراو یسهبلک تاسسوم راسو

 .ردرلشا كللعم هدننونفلاراد انب ىسالعو امکح
 هدنلحاس زا ( رحلا عینن )| مب

 ونم ٌهندمو هدنغاعس رر هندم ۰ 1

 هیکرابم 4 همش عقاو هدهفاسم قاتماس ۰۳ ندهر

 «بولواهبصق رب یزکماضقو ی-هلکسا تی هر وک دم ۱

 «ینبرشعماج ۳ «یروس «ینایل «یسیلاها ۰

 كنمبانم . ردراو ی.اوه قاع للیخو یاد ۰

 یغاشاق ۱۷۰ «بوللوا هيم هلمسا و ند دنر
 «هدلاح ینیدلوا روطسم هدهبرع بکش عب یفیدلوا 3

 ؛بویلوا ید یرووق قحو یراوص راقآ یدعش "
 یساضق < شعا ندرلج ر صوص یراکدجا كنلاها |

 .ردنرابع ندنراراوج هلا هبصق
 ۴ فک « 3 بسا نالي

 O 0 ى ۱ روس

 « بولوا ندنرلک اح دوه (1025) | شا
 یفیدلوا یدالوا رفصا تبابزحا 8

 سیر «قرلراتروق ندنمام لتق كنايلثع « هدلاح ۱
 دیو . و ۰ شدو هد دعم ندنف رط عزابو هنهک ۱

 تعب هنسیدنک هد ۸۷۷ دالبلا لبق «هعاک هنشاب "
 نالوا ییصو و ؛شفلوا طاقسا ایلتع كرلبریدتیا

 «بونلو هدتک رح نسح هقدلوا غاص موق رص نهاک

 «د) رهشود هتهافسو مظو هوا تدایم هدننافو كيو

 .یدشما فلت هدنتل آ هکش|یبایرکز یلغوا توم
 هد ۷ ًابقامتم « بولوا بولخم ندنفرظ لئازح "

 .ردشا تافو الوتقم
 .زادمکحقا اود لسارسا ید شاو 8

 روس . . یدبا یناخ و یبغوا كزاح و «بولوا ندنر#

 یمایساما یک اح دوب و یدادع ن یرانکع#
 .یدشعا بولغم |

 ندنکولم دو ( 1021۳22 ) ] ی

 یرد «ردیلغوا فايز وم «بولوا ۱

 ت و ی 2۸۱۱ او ی
 دالیلا لبق هدعمو ةلاکو یدنفب دلوا التبم هنتلع صرب

 «پودیا تموکح ةلاصا كد هنخم رات ۷۳۷ ند ٩

 ریست ینبرش سدق و 0 ه و ی هوس وم بت ک م کا

 .یدیشعا منو

Joachiاو .وا ندنکولم  rain)نم  

 ۵۹۸ ند ۰۰۸ دالبلا لبق «بول ] ۰

 ندا نصل و ظعو و «شهروس مکح دل د هنخم رات

  دنف رع رصن تح تایو *شعا ب ذعل یی امرا

 هلباب هدنراسا تتر ار هل سهمت «قرهنلوا طاقسا

 نوررم تخت ندنفرطزاح وم ادا .یدیشل رووک

 ندنفرط ( وات ) ندرص« هنعارف < هلغفل وا بصغ
 .یدشفل وا داعقا

 .ردیسا ید كنرد كء ص ترضح

 >ا ص رتس وز تعحا هنسهدام 6 ا 5

 [.هطلروس ] 2 بک
 هرق كێەقرايلاد ( ۲0۱۵90 )۱ ید
 فا هنال آ بولوا ترابع ندیم دنالت وب

 رار هلا هرو دم تابا هک« ردنرابع ندهریزج

 یسهرزج هبش 9 و ( رییس ) "اعدق

 ور نت زآ یرالح اس جو رو هلا جوساو ناد

 لکت هرز هبش نانازوا دل دهنبززکد تاذن

 یاهتنم «بولوا شانک" اه ندغب وسلشا . رو دیا

 برف .روندبا زارا لکشرپ بیرغ یرویس یسیلاعت
 « قاررک اقسا ندنفرط یاعش بيغ « یلاعش رحم

  هطآ هفراعاد ارش «تاذناق ندنتهج لاعش قرش

 ۳ ید اوج ءهلبرازافوب ( تب ) ناربآ ین
 ا o0 4۷  وددودم هل.س هطخ

 قرش لوط ۸ e هلا 52 ۶ ۵ "و یلامش ضرع

 "سرقت یو هلامش ندبونج «بولوا دتع هدنرلهرآ
 دا و ۰ یا شینک كا ه ضف ندقرث و ۰

 یس هبط سة اسم .ردهرتمولدک 7 . زکلاب یر یبوح

 ٩۲۱۲۰ یسیلاها و هرتمولیک میرم ۲

 و ۷ هن شاب هرتمولیک عب رص Jt هک ردفا

 زکد ییا ؛بولوا قلا و زود یسضارا .روبشود
Eاهد ه قرش لحاس یطخ هایم مس  

 با .هدنرعافت را هرتم ۱۰۰ «هدلاح یغمیدلوا برق

 ناعبن رهن جاقرب ندنرصو .ردنرابع ندرلهی هرص
 : یر هحعلشاب كتي ران اقآ هده غ *هلام « بودیا

 «آ ۲ «دوفروو و نرکسا عبات کواو نوا «هدراو



 2 ۵ ی

 هد كراکه د هیف رش “لام .ردپروتسا نالو هویکسا

 سراو «رک « نوسره « ندوف : یراکو- كلا

 نوزوا قاطرب یسهلج نم راهنا دنالتوب .ردهرئاسو
 ندزیکد هدنسبیف لحاس .رولوا یپننم هرلصلخ

 هلزبکد ندرلزغآ شعب و شارپ هلرثید راط
 هرلن و« «بونل ول رللوک یلزوط مقاطرب ردا طالتخا
 ندرلنوب . رارورو نما ( درویف ) ریل قرا اد

 شینک ماطر, هجا ندجنا یرب نلنید (دروبف مبل )
 كرهدبا طالتخا هلرزافو» هدنرهرآ را طاو رلوک

 لیکشت 0 قیرط رب نوزوا هدن :-هرآ لحاس ییا
 قدا مق یمن رض لاعت كتکام و ؛ ردیا

 هلتبسن هنضیع یساوه .رایوق هنلاح هطآ ر زرفم

 اهد ندنساوه كنم راها هقراعاد «هدهسا لدتعم

 اهد قرف یهدنسهرآ یندور و ترارح و ترس

 .وطرف «بوسا یراکزور بی هدایز كلا .ردکویب

 قعارز «هدهسیا قاموق یغاروط .ردقوچ یرل#
 كمردشبت تاناویح هله « بولوا یرلبا للیخ

 یربا یراکنیا .ردیشیمترادمیجنرب كنيلاها قتعنص
 تلاناویح .ردروهشم هلکمرو توس قوچ «بولوا

 یسب قوچ « بولوا رشتنم كب هدقمنص یىل دریم
 لحاس یرلهرومعم هجعلشاب .رونلوا جارخا رلئاویح
 تلایا ؛ ةرادا ۰ ردعقاو هدرلعلخ که دنسیقرث

 «هتراهناد»] .ردمشنم هغارعس ٩ «بونلوا رابتعا
 [. هل روس تعجارص هنس هدام

 « یحم »] ۰ ردیسیناربع لصا كنمسا ي 2£

 ۳ تەح اص ەنى رل هدام «ىنابو نا وج ‹ ناژ

 هیسابع تلود
 ت ارز | عیشیتخش نب انحوب

 ءابطا ندیا تمدخ هناقن هب یل ع ناسل كبطو

 یلغوا كهللایلع لکوتم هفیلخ « بولوا ندهبنایرس
 ببط كىهللاب قفوم یک اار دم وار ععم یردار و

 هیانوو ییایرس ناسل .یدبا یدمتعمو ییصوصخ
 .ردشعا تمه هنسهجرترلب اتکق وچ «بولوا فقاو
 نم بیبطلاهیلا جاتحم ايف بات ك یبلأت فورعم كا

 .ردبرا یلناونع « موج لع

 ۳۲۰ فامردنول هدهرتلک :ا 1

 (هزوا) و لاعش ۱ یدو

 یزکرم تلایا هدنساقنلم كنب رارہن (سوف) هليا
 عنصمو كوي «یبلاها 7۷ ۰۰٤ «بولوا رهشرب

 ز و ی ۳۲)

 «یسهنافسب> كو «یبارس لارقرب کسا «یساسپلکر
 «یسهناخ نوع یعیبط رات «یمهناخدصر ۰ یسهنافعش
 دومی .ردراو قسچ هةساف « یت کم دناقع

 تهرتلکنا ار ۰ هدشیا دا یرکن رب قوح

 .رونلوا دع یره ی ےکیا هرکص ندهردنول
aSرغ ۰ ماهرود الاش قااا 1  

 یغد اقرش هلبرتلیا ناوقنیل ابونج « دنالروتسو
 یمهیتس ةحاسم « بولوا دودحم هلبا یلا مش رحم

 OES Gee یدلاها و هرتم ولیکع ب ص ۱۵۵۰

 «یرهبت «یرلغاط «بولوا فلتخم یبضارا .ردیشک
 یفاریوط هلیساوه . ردراو یرلقلن ات و یرلهووا

 هردبریا كب یعارز قجنآ ۰ بولوا فاتخ یغد
 حالصا یرلسنج «بولوا قوچ یهبلها تاناوبح
 قرش .ردرومشم یراهمر.دساب زوموط .ردشفل وا
 برف « بولوا صوصخم هتعارز هدایز كا قهج
 4 « قرهللوا لاغتشا هلا عیانص هسلا هدنتهح

 راسو هخوج .ردراو یره راف فاتخمو قوج

 لشاب كا هثاسو قابو ایا هناجوسنم یلعو
 .ردندنسهیعانص تالومم

 هنسهدام «قرو وب » نوجا قرو یکی ]
 [.هبرویب تمجارم

 قاس عقاو هدنرزوا تیبا رب كسکو قرهلوا

 ۱۸ «یمیلاها ۱۶ ۰۰۰ «بولوا هبصق رب یزکم
 وده يدو ساب

 ٩ «یناکد ۱۹۲ «یتکم هئادنا ۳ و هدشر ۱
 ) هدناریزح هنس ر .ردراو یماح ۸ و یناخ

 اناویحیلتیلک «بولیروف ریانب رب وب هيمان (ریانب
 بولواهبصقرب کی كب دافزو .رونلوا ارجا ینراجت
 | ندنرلکب هرد یلغوا نابچ هدنلئاوا قباس نرف

 ( نایلس یلغوا كلوب و ؛سیسأت ندنفرط اشاپ
 ةنم هچدلوا . ردشفلوا میسونو لاکا ندنفرط
 .ردهرومعم رب یراح یرلهعغاب لزوکو

 ساویس ندنفرطیاءثقرش یساضف دافزوب -
 ایلزافو و ندعم ندنتهج ینونج .قرش «هلبتالو

 امش «یرهش ریق ندنبناج یلیغ بونج «هلرلاضق
 جوق لزق «بولوا دودحم هلبراقاتس موروچ یخد

 ک م ندهبرف ۲۲۷ رارب هلبرلهیحا نوتروص و



 زو ی ۱

 هفامریا لیزق .ردنوکسم هليا یلاها ٩۰۰۸۲ و
 یندودح ییونج برف كناضق یامربا هصاد مبا

 هل لابو غاط یسیضارا.ريلآ نس هبراج هایم «بورپآ
 «بولوا تبنم كب یضار وط «بولوا رک ندراهووآ
 راخذ یالوصحم .ردعورم یا رب تانسضارا

 ترابع ندنعاوا كرا هزبس و هوبم هلا هعونتم

 قوج یرام ص .ردرومشم یرلیصیاق هله «بولوا
 دافزوب یرابروس ینریشع راشفا نیزاي «بولوا
 یسلترپ؟ دا كنس هیاها تاناوبح . رب دالتوا هدنرا های

 كیتنو ۰ یرایک یدام « بولوا کن

 تیاصق . ردهدن را هدار ا ٦۲۰۰۰ یرابع

 .ردهدنراهدار ایل ۳۸۰۰۰ یسهونس تادراو |

aبکرا تم الاو هرس ا  
 3 فر كا ندیا ۱ اغزو ۲

 الاش « هلبتالو ساویس ًافرش « بولوا یبیقرش
 هبرصیق یخد ًابونج « یربش ریق اب « موروج
 یندعم غاط قآ «دافزو . رددودحم هلبراقا س

 ۳ «بولوا کم نداضق ۳ هلرلسا نایلزافونو |
 لاها ۱۷۲ ۲۰۰ و یواح ینهرق ۵ و هیحات

 ینهرا یردق ۲۰۰۰۰ ندرلنوب هک «ردنوکسم هلا

 "الماک یروصق «بولوا مور یردف ۲۰۰۰ و
 «پولوا كسکویو یهضرام یسیضارا .ردکرتو مسم"
 دتع ردق هن راهتروا اول یرلکتا غاط ق ا

 عبات هغامربا لبزق یسهراج هایم کاو «رولوا

 ؛رویدیا لیکشنینوص قانوق نایکود هغامربا هملد "
 عین هغامربا لیشب یروص هانسبقرش مق زکلایو _
 «هدهسا تنم یغار وط .رولیکود هنوص قرقیچ 1

 قجن آ كنسیضارا هلییسح یبهفاسم دعب ندرلهلکسا |

 «رادواچ «رصم «هرآ «یادفب ؛بونلوا مرز یئاث
 راس و مد « یراد «قاچرو « كج ص «دوخن

 یعاونا كراهزبسو هویمو شیرچ «نویفآ ابوح _
 یونس « بولوا قوچ یخد یرلغاب .رولوا لصاح |

 غاط قآ ۰ راتیچ موزوا هدا ز ندیق نویلمر |
 ییا رکید « بولوا قوچ یرانامروا هدنماضق |
 «هشیم «ماچ یراعشا .ردزآ كب یرلنامروا كناضق ۱

 ی-هلها تاناوبح .ردهراسو طالخا «جل«غیدرآ

 هدهجردیشکیاو نیک كتفو یکی هدهجردیجنرب

 یجرخم .ردنرابع ندناناویحرتاس هلا ریغیصو نوبق
 ندنداشک كنطخ لو ریمد و یسهلکسا نوسماص ۱

۸ 

EN 

SA\T س و ی 

 هللا هسوشررب هرهش ییاوب « بولوا هرقنآ یرب
 هلبا یغایب و كيتفت یناجارخا هجاشاب ۰ ردطوب ےس
 .ردهزاسو موزوا وروف «نویفآ

 .روطاریعا مور لمسون (Justin) داش

 «هجوف» «بولوا یشک کا ندنرل ۱ 9

 رکسعهدمب و نابوج ادا یسجمرب نالوا بقلم هلیبقل

 هدننامز یفلروطاربعا كوا ۰ هدلاحیفبدلوا یرفن

 «مدننافو كساتسانآ و ؛شعا زارحا یتسهبنر طباض

 هتخت هلبا هسیسدرب هدنخم رات ۰۱۸ ۰« نکیا لاو
 تموکح هرزوا لادتعا هس هو ؛ شفلوا امقا
 ۰ هک ندکدتا تربف هشیاسا ةظفاع «بوروس

 بقلم هلیبقل « جک » س .ردشقا تافو هد ۷
 هد۰ ٩۰ «بولوا یکی كسونابنیتسوب یسییخکیا نالوا
 قفوم ههرادا نسح ادشا و ؛ شلوا فلخ اکوا
 هدعب «هدهسیا شا تمواقع هرامنارا « بولوا

 تاهیفوص یسهجوز یموکح روما «بولاط هتهافس
 ناال |معتسا ءوس قوح ندنف رط کیو «هلغقارب هنیلا

 هنیرومش هدنرخاوا كنیم . یدشفل وا باکترا

 هنس 6 ندننافو .ردشعا تافو هد ٥۷۸ «بولک للخ

 .یدشقا كيرشت هتموکح ینبطنطسق رب یداماد لوا

Justinien leارعا . 

 ا نر رار | سوناینیتسوب
 . راغاب یو هیبرص یني هیسم یر «بولوا یما
 یکی كنيتسوبو یر و یلغوا یجتفچرب هدناتس
 لوبف هفللغوا ندنفرط یسهعحع « هدلاح یغیدلوا

 «بولوا فلخ هنسیدنک هدنخرات ۰۲۷ و ؛شثلوا

 "ابا یبهیفوصایآ عضو تاماظنو نیناوق قاطرب
 .ردشعاوغل ینبت کم «غسلف کەدەنتآو ءا ندیکیو

 یرالادناو هدا قرف آ(سو رازلب) ندنرارادرس توب

 « يکیدنبا دادرتسا ینرلاروا « كرهدیا بولغم
 رلتمدخ لوس «كرهدبا بولغم یخد رکسع ناربا

 ا ا رد سوناییسوب ۰ نکیا شفا
 هنسداقرب همفس هدنتبسن یالزوک هدنعسا هرودوگت

 -- .ردشعا رادهکآ یمانیخد هلکمر و زو قوج

 ( تیم ونېر ) هلیسانعم « ینورب كيسک » ییجنکیا
 یردب هدنخرا 1۸5 « بولوا بقلم هل ببقل
 هرکصهنس۹و ؛شلوا فلخ ه (تانوغو نیطنطسف)

 هرکص ندکدسک یتورب «بودیا نایصع یمن
 هد۷۰۰ ۰ یدراشغا نت هنسهررزج هبش لوبیلک



 ي

 هتخن ندیکی ندنفرط ( سویلبیرت ) لارف رافلب
 .ردشلوا فلت هد ۷۱۱ «قرهللوا داعقا

Justiniana ( ۱ ) ۔ ارعا مور 

 تیر تاون اینتسوت ندنراروط

 + بولوا یسا عش رهش کیا ییدنبا مست
 .ردلب دنتسوک یرکیدو بوکسا یرب

 ارا ن قعتا ن ب

 تا ندماظع 9 ۱
 ندلیحار هدنارح لوا هنس ۱۷ ؛۰ نداسع دالیم
 .یدیشعا لاقتنا هنامنک ر ارب هلی ر دیو ؛ شنوط

 "الیصفت حم هدهف رش ریسافو ناشلایظع نآرق
 ها جردنم

 ۰ یوا ندلاحالبصم « وحتس# «

 ۳ ا كام)ر 1 فسو

 [.هبرویب تعجاص هنیرلهدام
 رجا ین نروس مکح ا

 « بولوا یک جوا ند: کوام
 هلیتسقو ؛شمع هتخن هد ۳ ( جال اوبا ) ییجنرپ

 یس هدهاعم رص ىفيدلوا شعا دةم كنفلس هلیلارق

 روما صوص ا ىلعو هبهبلخاد تاحالصا «هلبا همادا

 نالوا م ء او « تم# رصح هنماظعنا نسح تب هل دع

 a .ردشعا لاکا ینروپشم یارس (ارلا)
 عماچ هطانیف هد ۵ هرکص ندکدرونب تموکح

 هللردغ رخ تیوذحرب « نکیا هدتلقزاه هدنرببک
 هد۷ ٩ 6 ( ةلادبعونا ) ینیعکیا -- .ردشلوا دیهش

 هلبلارف هلبتسف یخدو « بولوا فاخ هسماخ دم

 -ایضوا هلا هیلخاد تابقرت هلا هظفاحم یلاسمو ا

 قلاخو كش ردب یلغوا ی کیا « هدلاح یفیدش

 لج هکاکشوکو فعضو هنلرادفرط "مر اتتسرخ
 «قرهربدناق یتا زغمبس كنما اها نیبصعتم «هلدانساو

 ییدنک « هنبرزوا لول و ؛شمراتیچ نایصعرب
 هت نسحرب ندنو « هدهسدا شلوا روب هرح

 -- .ردشعا تافو هد ۷۹۹ ؛بویمهنآوا لاصعسا

 « بولوا یلغوا كو كنسو یمنکیا یسعچوا
 هتموکح سأر دم یردارب كچوکه دننافو ك

 ؛ شهلا سبح هیات رب ییهجرت بحاص ۰ كرب
 لادتعا لاک هنس ۱ هو «دوعق هتخن «۰د۸۱۱ و

 تافو هد ۸۲۰ «هرکص ندکدتبا روما *هرادا هلا

 .ردععا

 بس ول

۳ 

۸2۱ 

 روما کهدیرف««بولرا رادمکح هلیجوو .ردشک

 سو ی

 | كولم نروس تموکح رپ
 . :ردیمسا كنيشک یا ندنبدحوم

 تلءهروک ذم كولم ( بوقمی وا ) یسیجنرب
 كنمولادبم نالوا تلودسسوم «بولوا یی

 لضفهدنناف و كنپر دب هدنخرات ۵۵۸ .ردیفلخ و یلغوا
 هتموکح سأر«ندننیدلوا ینرهش هلنراسجو نافرعو

 بس و

 كس زوي ٩ 011 «هرکص ندقدوف هنل و قاود

 | هدکعا تماقا هدهلبیشا «بوک هسلدنا هللا یراوس
  -رش مق نوت كسلدنا كنسهطخ هیسرم « نکیا
 . «هلکعا تافو شیندص نا نالوا یحاص هكنسیت
 ملست ین راکامو الا هب هجرت بحاص ی راقا

 هلطیلط «بودبا هراح هلیلارق هلیتسق .یدراشغ |

 تدوع هشکارص « هرکص ندکدلب ربا كد هنسویق

 ضه هلیفوسرکسع هنتهج هیقرفا هده۷ هو ؛شغا
 « هلروص هسلدنا نام هده ۸۰و « طبس دالب

 «كرهدبا حفر ار لیخر, هدنتهجزبکد رو ین٥ برف

 ۱ ا ا رماع نسهبصن ( نرتنع)

 .ردشلوا یناخ بوةعي ىلغواو ؛شعا تافو بولل
 د نالوا یورو كنیجنرب یسیعکیا --

 هدنخ رات ٩۱۰ «بولوا ییغوا تبوتمی ن رصانلا

 هنس نوا كدهنسهنس ۲۰٩و ؛ شلوا فلخ هنردب

 یناخ دحاولادبع یلغوا هدننافو « بوروس اتم

 ا
Elناتلم كاتسودنه ( -- 23  

E Nهلقتسم تموکح كبا ه  

 هتموکح هدنخرات ۷ ا یسیاب تهبمالسا

 ندکدروس تموکح هنس ییا رو ؛ شلوا لان

iنالوا بقلم هلبف ( اکذل ) « بودیا تافو  
 .ردراشمتا تموکح دادهنخرات ٩۰۸ یالخا

UT. Josephدی  

 هد A۹ ارا درب ول یجندب یسیجرب

 ارق هامور هد ۱۱۹۰ «بولوا یلارق ناتسراج

 هنغل رو طارعا هنالآ هد ۱۷۰۵ و « هوالع ید

 دنس هلکسم یئارو كنتخت هینایساو ؛شفلوا باتا

 وط ههبراحم هلبا هسنارف « هلکغا هظفاحم ینقوقح

 وکسه ییدنا هدناموق دا (نژوا) سن رپ «بوشی



E.سو ی  

 نعي هدهرص وا «هدهسیا شلوا لان هتیبلاخ جاقرب
 ۔هروک ینسهج «هلکغا تافو فسوت هد ٧

 ۱ .ردشمهم

 هلا و سنارف یجنرب یهنرول یسیجنکیا س
 هد۱۷۱: «بولوا یلغوا كنەزرت هرام یهزتسوآ

 یردن ندیا تافو هرکص هنس ر و «یارت هبامور

 یسهدلاو «هدهسیا شوا یروطاربعا هامل ا هترب

 هد ۱۷۸۰ «بویمهشیراق هشيا رب «هقږلوا غاص

 هنیلا یروما *ءرادا «هنرزوا ینافو ت هزرت برام
 شعشيلاچ هیارجا یقسهارور قرت راکذا « قرهلآ

 تاطرهنتادام كاسەمرت و هب هنامز تایضتقم «هدهسیا

 یراق هرابان افعو ؛ شمام هلوا قفوم «ندنکیدقا

 «مدنکی دشب رک ه ه راح «قافتالاب هلا هنر اف یکیا

 كذب رکسع ین اكو ؛ شلوا بولغم هدش وغ ولو هددارفلب

 . یدیشمروک یکیدلبربا ردق هنکپوک كنکلاع
 فا هتن آ وطن آ هرام) یسهریشمههدننلقشب راق هسنارف

 هردکو نزحرب ندناموقو و «هلغلوا هد هرط اخت یایح
 .ردشغا تافو هد ۱۷۹۰ «بوشود "

 « فزوژ » نوجیهاشم ایوروآ راس ]-
 [.هلروسب تعجاص هنیراهدام « پزوج » و

 «بولوا ندننیخرومریه اشم دوهم

 هدسدق هدنخرات ۳۷ گدالیم ۱ بت 1

 نالوا یثراق هرابلامور تن ط_ساف و نسو 9

 نایساپسو « هرکص ندکدتبا هرادا ینرلنایصع
 ؛شفلوا قوس هبامور «قرهللوا میلست هسوتیو |
 هبینانو ناسل .ردشغا تافو هداروا هدنخرات هو

 رب یزاح یتاموفوو لاوحا كننامز « بولوا فقاو
 ییتیمها كا تنهعدق نورق هک «ردشمزاب خیرات چاق
 .ردندنسهیخرات راثآ "

 ندنارا ءارمش تر ۰

 ازریم خرهاش « بولوا یر فسوب
 كرلنوو «شماشاب هدنرلنامز كرقنسیاب یلغوا و
 .ردشلت وس را هدمصق یلیخر ه دنح دم 3

 «بولوا ندنارا ءارعش

 ارقا كنیماح دچا جش

 شکا «بولوا ینرامم ہدیتیسوم نف .یدبا ندنس |
 هاشتلود هرکذن بحاص .یدراهتسب یی دنک ی راش

 .رویدبا نایب ینکیدنرکوا ندناذ وب ییقیسوم نف _

 ۱ ناهرب فسو

<A\o ۳9 هک 

 و یا نا فسف

 دا و یعچوا كنتلود نیطباص هلرکید مانو نزژلم

 هدنخرات 4۷۸ ۰بولوا یرادمکعح یلتوق
 ین رهش شکارمو ؛ شک هتموکح تخت
 یتلود هدیرغم « كرهدنا داخلا تاي «هلسیسات

 «هرکص ندکدتبا لکشت ودرا رب كوښو «نبمأت
 دنتعلادح یحاص هیببشا ندنکولم فئاوط سلدنا
 ینزاذو هتبس هد ٤۷۹ «هنرزوا یوعد ككدابع نب
 (هقالذ)یشراق هسنوغا  یعل یلارق هلبتسف .هلزواجن
 قوچرب كن هیناپسا «بولوا لئان هنسههظم تیرفظم
 ندقدربدنازق ندیکی هبیمالسا تاموکح یغرارب
 هنن هد :۸۱ و ؛شا تدوع هک رخ درک
 «قرهنلوا توعد هدادما ندنفرط یولم سلدنا
 سلدنا هعفد و « هدهسیا شش هيه ناپسا انا

 شنا رب هلتتشن و فالتخا یکه دنن قوام فاوط

 كنسهیمالسا تموکح اروا كلاحوبو «ینکج هیمهلبروک
 یندوجو كرلنوب ادا «هلبا كرد یتفج هلوا جنم ین وح

 تب بوق تموکح كټ ر كسلدنا نوت «بور داق

 «ندنکیدروک مربم موزا هنسفلو هدنسهرادا دب
 لمکم هلتدایق كرکب یبا نیدیس هدنندوع هشک ام

 فئاوط سلدنا «گرهدبا قوس و بیئرت ودرا رب
 هنکااعیسلدنا نوتب ؛بودیا طاقساررب رر, ینکولم
 «هلرورم هسلدنا تاذلاپ هد 1۹٩ و ؛شّا مف

 ٠ ٠ - و ؛شمربذتا تع اعر ىلع غوا هد هبط رق
 ی لع هبااراشم یلغوا «بودیا تافو هدنخرات

 یا ییدنک .ردشلوا قاخ نفشات نب فسو

 «هدهسیدیا یررب ر زامالک آ یخد ییبیع ناسلو
 .یدبا رادمکحرب لدامو ردم «؛روسج

 هنسهدام « نکل »]

 [.هلیدویپ تعجارص

E)اب  
 ریهاشم (دیعس یا

 | یریذ ن فسوب

 | یناریسلا نإ فسوپ

 كنیفاریس نسح دیعس وا رومشم «بولوا ندابدا
 هكننرمع هدهد مولع رتاسو تفلو وحن .ردیلفوا

 (یسرک هنر, هدننافو كانبردپ « بولوا یدیرف
 باتک» ینیدقارب مامان تنواو ؛شک هسیردن
 دنس هدرلنتم ضمب روپشم «هلا ماعا ی « عانقالا



 سوی

 حرش ناسا نادلوا دارا هدماقم
 .ردشتاتافو هدنشاب هههد۳۸ هو ؛شمزاب باتک

 انا سای | یس بر شو
 ماکحاب سآ لند هیمطاف كولم «هلناحر هفرش «بولوا
 دم هننادبع وا نالوا یریزو كلوب هدننامز كالا
 .اهمو تقاذحو ؛نشلوا یسص وصخ بیبط تیومالا

 كسونیلاح و طارطق . یدیشلو ترهش هجرص+ هلشر

 حرش یتسیضهب كراو «؛بوشایفوا قوچ هلراب ات

 بات کا یلومآلا ح رجلا » : ی افیلت لشاب .ردشعا

 باتکن م لوالا ةلاقم حرش » غا رق ال ناعالا

 ؛« قطنلا ىف لاجالا باتک» ۰« « طارقال لوصفلا

 تاقیلءو یثاوح قوجرو « لاجالا باتک حرش »

 .ردهراسو

 بوقعب وا ۰ :

 ( شه | یتقثلا رم نب فسوب
 تاننکی كنسو نب جام روهشم «بولوا ندنساصا
 «بولوایسلاو قارع تدم لوط یخدو .ردیلغوا

 شغا ارجا تایدعتو اا ردق جاعح

 « بویلوا جو لناع ی ؟ جاجح E یدیا

 ۱۲۵ ۰ ردروپشم هلمرکو دوح اذهعهو هلتوابغ

 .ردشملوافالتا هدقشمد هدا ۷ هو« سبح هدنفشرات

 ثلات ناخ دج | ناطاس ناکرتنج ۱ انها یی
 دنسم هدن مع 1 3

 یجرک « بولوا ندارزو نالوا لصاو هیامظع
 ۱۱۲۲ «بودیا تأشن هدنفاح وا یرهکی .ردلصالا

 بنر ابناصتم و ؛شلوا یبافآ یرهکی هدنخرات
 عاج راآ هدنرفس هیسور «هلزارحا ینرازو
 بصن هترادص دنسم هد ۱۱۲۲ « ندنکدلروک

 تاذ رب رویفو روسج ییدنک یجنآو ؛شفلوا
 هدتمدخ هقشب ندنفاحوا یرهکب «رار هلفل وا

 قحو ربخب ندهیسایسو هیکلم روما « بویلاللوق
 رب ؛هلفلوا ردتقم ريغ یغد هملک" نوکزود هر
 ندقدلاق هدروکذم *لاح ماقم نوک نوا هليا هنس

 «قرهنلوا ین هسودرو «لع هد ۱۱۳ 2

 بتکم رب هدلوبناتسا ۰ شغا تافو ءاضق هداروا
 .ردراو یسهعشچو

 ديجلا دبع ناطلس ناکةنج ۱۶ ن
 ثلاث ناخ میلسو لوا ناخ ۱ و

 ترادص

۸۳۱۹ 

 ندارزو نک هنرادص دنسم هدنرانامز یرلترضح | چاقرب نعفتم

 سادنا (رفجوبا)

 همشیتب ندکآ هلوک . ردل ء الا یجرک یغدو «بولوا

 یسیدنک « ءان هنتیوسنم هبهناسرت كنیدنفا «بولوا
 هد ۱۱۹۹ «بولساللوف هدنروما هناسر ید

 هد ۱۲۰۰ و «بصا هنخاصحم هروم هلنرازو هنر

 شفلوا هلاحا هنس هدهد ترادص رهم «هلبلج نداروا

 *لام دنسم تدم بیرف هبهنس قق چوا .یدیا

 یثراف ههیرتسوآ و هیسور « بولاق هدروکذ م

 شمهمهدیا لامس | هت نسح رب ندهرام نالوا
 كنب رلترضح ناخ ماس ناطاس ناک نج هیلاراشم « هلغل وا

 ۱۳۳ ۶ هرکس یآ یا ندنراسوج
 لادوبف هد۱۱۲؛د «هنکل یه E ندو هلبتالو

 هدندامسرډ <« هدهسیا شفل وا بصن هنیصنم ارد

 هدمپو « هنکآرکسعرس نيدو هنب « بویلر.دروط
 .«لقن هنکلیلاو هنسوب تیاہنو لیدنتسوک «نامهرق

 . هدهع یلاکو رهمآ اینا «هلبلح نداروا هد۱۱۲هو

EESشلچآ ی یرفس هسور هنو ؛شفلوا  

 هسلصن رهو «ذخا ینویاهرهم هدنهاکو درا ینمش «هلغلوا
 هفیرش ءاول هد ۰ «كرهرو ماتخ هدهرفسو

 هنسر یخد هعفدوو ؛ ؛ شلوا لخاد هداعسرد هلبا

 «لنع «هرکص ندق لاقهدماقمون تدم بب رق هنآ جواب

 ًةنندمهلبتل ایا هدج هرکص هنسر و « بصن هنناظف اح هبا آو

 .ردشغاتافو هداروا«یقرهنلوا لق هنخاظفاح هرونم

 .رضح ناخ میهارا ناطلس ناکةنج یرب -
 كدهنخم رات ۱۰۵0 ند ۱۰۵6 هدشامز یرالت

 ىا ناخ دجا ناطاس نارنج یرکیدو « هنسر

 کیا ردت ۷ ۱ COD هدیرود یرلت رذح

 ام تسوب کیا سا نلاشا نادوبت هنس یھ
 "۷ .ردراو یخد

  هیلع ترضح ۰

 ۳ |یراومل | فسو
 اقتعا كرانايتسرخ .یدبا بوسنم هفطبس میثارفاو
 ا رابم هرکس ندنباص كم راشم یل هتد
 .یدشغا نفد هنسهجلاب یدنک «بولآ

 شب یاننااتا كرزب رل
 نس یردب « بولوا

 شا ییدنک «هدهسیا شلوا فلخ هنوغرآ بلآ

 وا « ندنغیدلوا شمراتروف ندهکاهنرب ینا

 ۰ یدررپدنیا هرادا هلا لیکو یکم ؛بویلربآ ندنناپ

 | هاش فسوب

۰ 



 سو ی ۱
 ارج هدنسهزآ ناخ دحا ها ناخ نوفرآ هل
 دجاو ؛ شا مازنلا یفرط كلاخ دجا هدنعوق

 تناخ نوغرآ « بولوا هاوخرذع هدنتیب ولغم فلڼاخ

 هدو۸۰ « بزدیک هناتسرا «هلبا لاصعسا ین وفه
 .ردشعا تافو هداروا

 زو ب
 3 2 1 ۱ روپ هاش بفسو

 مکح هنس ۸ و «شلوا فاخ ههاش تراب یردب

 .ردشمروس

 دل ءاض دوخا و

 ج اسا سرب | اشا ایک ب
 ناخ دوم ناطلس ناکةنجو كلاث ناخ ملس ناطاس
 ترادص دندم هعفدا کیا هدنرارود یرلترصح ینا

 . ردلصالاجرک « بولوا ندارزو شمک هیامظع "
 كلوب « بولوا یسهلوک كناشاپ ینطصم روخآ ريم

 قاتعا هدعبو «هسرت هدنسهرادا كکب مهاربا یلغوا

 تاهنو «شفل و هدنتمدخ كنارزو ضعب «قرهنلوا _
 ةر "ةوالم هتناما و هد۱۲۱۲ و هنتناما ندعم

 هنو ؛ شفلوا بصن هنکايلاو مورضرا هلترازو

 « هش رزوا یرللوخد هرصم كرازسنارف هنسوا
 ۰ عیدوتلاب هنسهدهع ترادصرهم «هلبلح هتداعسرد

 با هلتسمو و ؛ مازعا هرصم باج هلقلرادرس
 تلاکو دنسم تدم برق ههنس یدب «قرهشارفوا "

 اطر یدنک هد۱۲۲۰ « هرکص ندقدلاق هدهقلطم

 "ابقامتمو ؛ هداما هنسهناکلام ندعم هل رایتخاو _

 قرشو یایلاو مورضرا «هنلجآ یه رام هیسور "
 . یدیشفلوا هلاحا هنسهدهع ید یارکتعرم |

 ندنسولج نی رترضح ناخ ینطصم ناطلس ناکرنج
 تع نع «قرهنلوا بصن هنکایلاو دادفب ۷ ۱

 ینا ناخ دوم ناطلس ناکقنج « لوا ندزقا

 هد۱ ۲۲ 6« هلذلوا یناثع تخت یازفا روز یرلترضح
 هندامسردو « بصن هیامظع ترادص دئسم "ات 1

 هلقلرادرس هدقدلچآ یرفس هبسور ندیکی «هلیا بلج
 کیا یغد هسفدوبو ؛شعا تعزع هنبناج لیا مود
 ندکدتآ تود روما ههرادا تدم بب رق هب هنس ۱

 هسودر هدعب و هب هف وتع د هما لزعد) ۰ درک 1

 هنفلظفاح زوسرفآ هرکصو ؛ شلوا رومأم هتماقا _
 « قرهنلوا لق هزقاس هدنروم هنسرب و بصن

<A\Y FIG 

 تافو هد ۱۲۲ « نکیا رومأم هتماقا هداروا
 هدهسیدیا ریزور لقامو عاشو بآاک .ردشعا «

 یتراسجو تعاعش هدنتنیطو یس رج هدهبرحروما
 مورو للوطانآ كرکو هدرصم كرك « ندننیدلوا
 .یدشمامهلوا قفوم هدنلبا

 ۳ تا راه ۱ هاشلداع فسو
 نروس تم واح هدي رهش

 لصا نع ۰ بولوا یسسّوم تكنتلود ناهاشل دام

 هاش دم یرادمکح نکد هلیمسا نا دام فسو

 ناطلس یناخ كنو ۰ نکیا ندنلاجر كنينمہب
 یدنک « هلکعشود هتیکن هدشامز یا دو

 هداروا « كرهردشا بصن هنکایلاو رواج:

 هبطخ هئمات یدنک « هلبا لالقتسا نالفا هد ۰

 «هرکص ندکدروس تموکح هنس ۲۱و ؛ شعوقوا

 كارتا . ردشغا تافو هدنشاب ۷۰ هدنخ رات ۰

 ٩ راز هلیسیدنک یسهلالس «بولوا ندنسهفااط

 یرلتموکح یادننا هلبرلتسا «بولوا ترابع ندیشک
 :ردحا جور
 ۸۹۰ هاشل دام فسو

 ۹۹۹ فسو ن هاشلدام لیعامسا

 1:۱ لیعاسا نب هاشلدام ولم

 q6 لیعاعسا ن هاشلدام میهارا

 ۹1٥ مهار نب هاشلدام ىلع

 ٩1۷ یل نب بسامجط نب یناث ءاشلدام مهارپا
 ۱۰۳۹ یناث میهاربا نب هاشل دام دم

 1۰۷۱ دم ن یلاث ہاشلدام لع
 ۱۰۸۳ هاقلدام ردنکسا

 تم ه دی ره 0 ۰

 1۱۰ ۰ ردیفلخو یلغوا كرصانلا دم « بولوا

 یردب قوتم «هدلاح یغیدلوا هدنشاب ۱۲ «هدنخمرات

 «هلغلوا عبات هنسوهواوه «بولوا نیشن تخت هنیرب
 نیدحوم هلبا عماج نبا نانلوب يجاح قلود روما
 هدننامزو ؛ شقارب هدنلا كنیشک چاقرب ندنخماشم
 جوره كلام یهدسلدنا كرکو اشرفآ كرک

 درفت « هلجورخ ندتعاطا *هرناد رلیلاو « بولوا

 هنس نوا . یدرلشعثود هنسهیعاد لالقتسا و

 هدنخران ٩۲۰ «هرکص ندکدتبا تموکح هلهحوو

 .ردشعا تافو

۳۰۲ 



 شش و ی

 امام و

 ا 10 اللا ۱ راجنلا فسو

 ك ( مالسلا هیلع ۱ دواد ترضح « بولوا یجوزایو
 ترضح «هدلاح یغیدلوا یلشاب یلیخ .یدبا ندنلسن

 عونو برق زونه « بودا حاکُ یلاملا راشم

 « هدهسیا شمشبقلاق هقیلطت «هجنروک ینیاج ندهلو

 یعوقو هلبا ینابر متر درجو هتلافرطنم كلوب
 ۰ هلنغا وا ماهلا ندندناج نیما لب ربح هست

 « هیاحو هظفاحم ندناب رتفم تازواح یی ص ترضح

 | ۰ هدنرلکدلک اند ( مالسلاهلع ) یبیع ترضحو
 مقاو هللافرطنم « هللا لوبق هغالغوا ین رلبدنک

 یاسیعو میم ترضح « هنرزوا تراشا نالوا

 . یدر دبا شیب هلبدب دک. یدیشمرون وکه رصم قر هلآ
 .راردبا ارجا یتسیطرو هدن ۱٩ كلدرامران ایتسرخ

 ( بوبا نب بوقمی وا )
 نداهتفو خیاشم مظاما

 هدنسهبرق (درجنزو ) هدنبرق نادمه « بولوا
 «هلا لاتتنا هدادفب و ؛شلک هاند هدنرلخ را ۰

 لیصحت نداهتف مظاما یلاثما و یزاریش یعسا وا

 نامنصا « كرهدیا هف رش ثیداحا عاتسا و هقف
 هرکص ندلاکا ینایصحت «هلتحر ید هدنفرسو
 « كرهدیا لافتشا هلسف "هدهاحمو یوقو دهز

 هدهبماظن هسردم نامز یلیخر هدنندوع هدادنب

 وص هدعب و ؛ شلرا لوغشم هلسب ردنو ظفو
 هد ۳۰ تباه « بودیا تاقوا راما هدنارهو

 « بودیا تافو هدلوب « نکردیک هوس ندناره
 تامارک . ردشفلوا نفدو لق هوم یسهزانج

 .ردرتاوتم یناماتمو

 ندلمارسا ش ءابینا ( 109064 ))

 E یر
 یرجا رحم هدنتیعم ك (مالسلاهیلع) یدوم ترضحو
 «هرکص ندهمولعم تماقا که دنسارر ممه هلز و اجمت

 لوا هنس ۰۵ ند ( مالسلا هیلع ) یسع دالبم

 هنر, ك ( مالسلاهیلع) یوم ترضح ندیا لاحنرا
 هسدقم ضرا یرلنو «بو هنتسایر كائارسا ین
 ارس كولم ضعب ناروط یثراقو ؛ شا لاخدا

 یسدقم ضرا «بودیا بولغم هلبا تازبعم یتامنکو

 | ینادمه فسوپ

A۱۸قوی  

 .ردشمتا تافو ندقلجآ

 هداحرا .یدیشلبا مفت هطبسکیآ نوا ؛هلطبض
 . رویلناشبا هنفیدریدروط یدنوک نکردبا راح
 لاحترا هدنشاب ۱۱۰ لوا هنس ۱۰۸۰ نددالیم

 «ردنونظم یمنی دل وا نوفدم هدنرف سابا «بودیا

 . ردهاگت راز یماقم هدنتسوا كزوقکب هدلوبناتسا

Josaphat ۰ندنکولم د  
 7 9 لبق 0 طافشو

 تعیرشو ؛ ؛شمروس م مطح هنس ۲ 4 كد هنخم رات ۸۰۸۰

 1 هرلیآ وم«هلکغ | هوشو هاقو ی (مالسلا هیلع) یسوم

 --.یدیشلوا قفوم هنمروط یثراق هراینومآ و
 ۱ یمسا كنون هب یداو رب عفاو هدنفرط قرش كس دو

 . هدرشحم هجرابد وې, (طافشوب یداو) وبشا «بولبربو

 .ردقجهلوا یادم تاصیع

 هدیل اشیا رف ۲( ( ۸ 4
 ا a 3 ۱ هطروغوب

 .رادمکح ربرب کسا كنتهج ریازج نمی طسوا برغم
 تافو هدنخنرات ۱۱٩ دالبلا لبق « بولوا ندنرل

 هدننیب لوب هل اغوا کیآ ینکام (اسیسیم) یم ندیا
 تموکح زکلاب هطروغوم « هدلاح کیدشیا میسقت
 .ریدتنا فلت ینرب ندنرلهدازم « هلیسام دا هوس

 هد (ترس) ی( لیرذآ ) نالوا ها

 یا دادقتسا ندرلیلامور كو ۰ هلک | ۳۷7

 یر ر هشرزوا تبهطروغو ندامور «هنیرزوا
 يحاص «هدهسا شلردنوک هرس چاق رب بفاعتم

 ؛شمروچهنف رطیدن؟ هلئوشر یتران ادناموف هجرت

 - وا باج هامور هاش ندننافو ك ( لمبرذآ )و

 فلت ېب (اویسام) يبفر ید هداروا « قرهنل
 هنساضعا رومأم هنسهنکأحم «ربارب هلکمریدتبا

 تدوع هنتکاع « بولتروف « هلیساطعا توشر
 نالعا هنسیدنک یتروهج امور اذه عم .یدیشغا

 «بوردنوک یسورام و سولتم هنیرزوا « هلرح

 تیاهن .یدرلشما بولغم یتسیدنهمفد یکی رلتوب
 نانلو یردب ناق لوا هنس ۱۰5 نددالیم
 (سوغقوم) یرادمکح (یصقا برغم ینعی) هبناتبروام
 هداروا «هلذلت ۲ هنادنز «قرهنلوا میلست ندنفرط

 هدیطسو یاهمآ ۲ ۰|
 ۳ Sd ناناقو



 قو ی

 هریزج هبش رب شینکو كویب دتع هلامش ندیونج
 ؛هلنعازوا ردق هنسیشراق ی-هر,زح هوق «بولوا

 . روباپق ندنتهج یلونج قرش یزفروک هقیسکم
 زیلکناو ہلا ٣ وغ ندنئاموکح یطسویاسآ ابونج
 اب فو "الامش «یررازج لیتآ "عرش «یارودنوه

 یغد ندنتهج یلونج برف « یزفروک هقیسکم
 ةحاسم .رددودح هیت روهج (اوقسابات ) كنهقيسكم

 ییلاها و هرتمولیک مبرم ۱۶۲ ۲۸۹ یمهب

 : ردم مةنم هب ییآ "هسانش «بولوا یثک ۲ ۶

 قمج یامث قرش «( شپماق ) یحف ییونج برف
 ینسهعمتجم كلام هقیسکم هلیسا ( ناناقو ) یئد -

  .رویدیا لیکشت ینسیکیا كریهاج ندیا بیکرت
 ۸٩ ۸۲۷ یسهیعطس حاسم نت روهج ناتاقو

 «بولوا یک ۷ ۷-9۰ یبنل اهاو هرتم ولیکم بر 3

 نوکسم اهد قوچ ندنعق رکید كنهرزج هبش "
 قلا و زود یدضارا .رویلیشالک ۲ ینیدلوا رومعمو 1

 شب ك-کوب زآ هدنسیبرف مسق زکلای «بولوا "
 قاعص یساوهو زآ یرارومشای .ردراو یرلغاط "

 زآ كپ یهراج هایم .ردمالغاص «هدهسیا سایو

 تبنم یغاروط . ردراو یرالوک شمب « بولوا

 هزاسو تیویچ «قوینام «ییادفب رصم « بولوا
 هغ زوفلارص «بولوا قوچ یرلنامروا .رولوا لصاح

 یکسا ۰ رونلوب یعاونا دكراعثا راراب هنلیجایو و
 راثآ و هیلصا ماوقا قوج رب هلاق ندرا ( كتلو )

 - وا یسهبصف ( هدیرص ) یزک ص .ردراو یبهقیتع

 ه«یرجاو هنسهلکسا ( وسضورب ) نداروا «بول

 ۰ ردراو یطخ لو ریمد هصیق چاق رب یرفوط
 ندنتیبات كټ هرناپسا هد ۱۸۲۱ یسهر زج هبش ناناقو

 یس هقفتم تاموکح هقیسکم هد ۱۸۲ ؛ «پوقیچ

 هد ۱۸۰ هلا ۱۸۲۹ و ؛ شلوا لخاد هبتتیه

 هبیلخاد تابراح قوچرب هدمب « بولیرآ اتقوم
 حورشم هجور هد ۱۸۰۱ «هرکص ندقدلوا نادیم

 مقنم هنروهج یا دودعم ندنریهاج هقیسکم
 .ردشلوا

 سو نانا یزاغوپ نت Canal de ۲ ا۰ "اب

A۱۹ ل و ی 

 یطالتخا هدننی یزفروک هقبسکم هلزکد لیتآ

 -هریزج هبوق هلبا هریزج هبش نالوا یانمهو بجوم
 یورب ( وینوطنآناس ) یهدنقرش یاهتنم كنس
 - هدنتعسو هرتمولنک ۱ ٩۰ «بولوا زاو رب هدنسهرا

 هیوق « بوریک ندزاغوب وب قتقآ رب قاص . رد
 هدیرولف «قرهشالوط یتقرش یاهتنم كنسهرزج
 .راقیج ندنزافو

 ± یمدهلاس اه 5 ۰

 و ا ا وو
 .یدیا هلکسارب هاک راج ندکسا

Julien, Julianus ۰ 

 7 ا ۱ سولالوب
 . یدبا یسهداز مع كنیطنطسفو یلغوا كناتسن

 «بوغوط هدهینیطنطسف هدنسبدالیم خیرات ۱

 «نکیار ومأم هتماقا هدیلوطان آ «هرزوا یقلوا ساپاپ
 هلیناونع رصبف ندنفرط سناتسنوف یعکیا هد ۵

 یی دعشو ؛شفلوا بصن هنکللاو (هسنارف یمی) ايلاف
 ینسهبصق ( جول ) نالوا شغل و هدنعقوم تاسراپ

 یفیدنازت یشراف هرلنامرج « كرهديا ذاخا رقم

 كنرکسع هد۳۰۰ . یدیشلآ ترش هلراتیبلاخ

 یشاتسنوق «هرزوا امردنوک هقرث ین رادقمرب
 هر هیمر و اضر اکو یرکسع «هدقدلآ ما ندنف رط

 سناتسنوقو ؛راشغا نالعا یغاروطاربعا كنسیدنک

 هدلوب « هدهسیا شا قوس رکسع هنیرزوا نام

 كنتل ود امور نوش هد ۲۱۱ سونایلو «هلک 2 تافو

 « هلبا كرت یفلن ایتسرخ لامو ؛ شلوا یروطاریعا

 « كرهدبا ثبشت هابحا و هداما قید كندادجا

 مضو هعفان تاماظن ضمب «هدنندوع هب هینبطنطسق

 0 گر هدیآ برح نالعا هنتلود ناراو ؛ شا

 هنارنظم هنیادم « كره یبهلجد «هلطبض یبهریزج
 هد۲۱۳ هدنندوع یاشا قجئآو ؛ شلوا لخاد

 مکحو لقاع .ردشا تافو ًارأتم «بولوا حورج

 یقاطرب 0 هلغم زاب ربات لیخر « بولوا مدآ رب

 .رددوجوم مویلا
 تمجارص هدهنسهدام « سونایلو سویدید 9]--

 [ يروي



 لنو ی

Jules (اسد + رم هو بیا | تی | دل رصش  
 [. بروس تمجاص

 یسیجنرب «بولک ید اپاپ چ وا هلسا و --
 هردشغا قلاپاب كدهنسیدالبمخم رات ۳۲۰۲ ند ۷

 .رو هدنس ۱۲ كیاسب «بولوا دودعم ندهزعا

 . روئلوا ارجا یسیط
 دره 2 ۳

 لند ۳

 | كبدنو ادنا « بودبا قااپاپ كدهنخم را ۳

 هینالآ و هلب رالارق هیناپساو هسنارف یثراق هنتب روهچ

 ؛شلآ رب یلبخرندکیدنو «یافتالاب هلب روطارپعا
 یشراق هبیب ول یمخکیا لوا یلارق هسنارف هدسو
 « كرهدیا قافنا هللا هرتاک:ا و هنایسا و تیدنو

 تافو هدنساننا برح و ؛شعا هدافتسا هدندنو

 ملع بابرا رئاسو یلئافارو ولجثآ لکیم . ردشق
 یسیعچوا -- . یدردبا قیوشتو هاج هدیرثهو
 .ردشعا قااپاپ دلدهنخشر ات ۱۰۰۷ ند ۷

 32م نم تكیاب وروآ (6۳۵6۵) ) ۳

 و هی کام هنسچ رج |
 یرفوط هونج كنسهمطق اپوروآ «بولوا تود
 یسیقرش كا ندنسهرب زج هبش كوس چوا نانازوا

 . ردئراص ندنجوا كنسهرزح هبش ناتلاب نالوا

 فورعم هلم اوب مدقلانم نمی کلم نانوب لصا
 تیساوب نمی « قلود نانو یکن وکوب هللا رپ نالوا
 موم هدننب یسیسایس لولدم هایسیفارفج لولدم

 هج>الطصا هیفارج «بولوا قرف ندنتبج صوصخو
 نوتب ز هلزفروک هدران هدبااعش ضرص ۳۹ نانو

 ناقلاب هلخزرب رب شبنک نالوا هدنسهرآ یزفروک

 یراق« نداروا « قرولب رآ ندنسهرب زج هبش

  هطخ ربا هلبسهطخ هلاست امدقم «هدلاح ین دمقیچ

 « هئفلوا قاجلا هنتلود نانو یخد یمسقرب كنس

 لصا ۰ ردشعا مسو ىرضوط هلاعش نانوب ةسایس

 «بولوا (هداله )یو (ساله) یسا هدیلع ناسل
 هکیدرونلوا داب هلیسا (هیجارغ) هجرلنینال یکسا
 یمسا ( سیف ) نالوا لمصتسم هجاپوروآ مویلا
 نالوا لمعتسم هدهیقرش ةنسلا .ردذوخأم ندنوم

 ندنرار جم كعدق نانو هسیا یمسا ( نانوب )

 نو ی ۳۰)

 هعلشابو ندنرادقمرپ هانلحاو-رینص یایسآ قرهلوا

 ندنهسا ( هيلو ) نالوا ترابع ندنتهج رم زا
  تكحون نب ثاب « هبلم هاب .ردکرک هسلوا ذوخأم

 رع سفثر هدنسا نانو ندندافحا و دالوا

 .ردفو تجاح هدکغا

 ا دودح یی دعش -- .یسهحاسمو دودح

 هباقعكلاع ندنتهج یب یفلاعشو "الایش نانو هلیس

 :(هیسناماش تایالو يلام ور نالوا مولعم یعب) هما

 "اونج «هلزیکد نانو "برف یی هلزمکد ندرلتهج رتا- و

 .رددودحم هلبزکد رهط ید اقرش ۰ هلزکد قآ

 هلا 5۰ و لامش ضر ٤ .° هلبا +00.

 ٌةحاسم «بولوا دتمهدنراهرآ قرش لوط ۲

 ییلامها و هرتمولیک برم ۹ یہ4 یطس
 : هنشاب هرتمواک عب مرې هک« ردیشک ۲۱۸۷ ۸
 هرویشود یک ۳ ٤

 ,لحاوس « یرابنا و لابج «یسیعیبط لکش
 توپ ا رظنرب ههطبرخ - .یربازجو
 . لکشرپ كيد كيلد شلبرسو شعازوا هنا كزيكد
 رلهرب زج هبش قوچرب هدنروص كجهدبا زارا

 رازکد هنفرط ره قرهلوا ترابع ندراهرب زجو

 .هروم هلیتهج هرق نانو .رولبروک یفیدلوا شمریک

 «بولوا بک ندریازج قوچرو ندنسهریزج هبش
 ( ییا مور هلرکید مانو ) نانو سفن هدقهج هرق
 .ردټرابع ندنسهجراپ رباو هیلاست یهدنل اعش کوو

 ( هتنروق ) ندیا طبر ه هرف ینسهد,زج هبش هروم

 «ندنشیدنل وا لیوحت هلو دج «پوایجآ ا ابخا یزرب

  .ریلس هنلوآ دع هرب زجرب كور یخدهروم هدلاح یر دمش

 . نانو 0 بولوا قافاط یدضارا هرزوا تموم

 -هلیسهطساو یرلهلسلس (راش) و ( سودنیب ) یلابج
 .روکذ م . ردطوم هنسهمز یرلغاط پلآ
 .دودح « هوا لخاد هنانوب یسهلسلس سودنپ

 لوقرب یرغولط هترش هلیسا (ایساخ) هو هدبدج
 هدنلخاد هناقع دودح هدنب رق زیکد هکر ورتازوا

 قاصتلا بسک هلبروپشم لبج ( سوبیلوا ) نانلوب
 هوب دودح یکسا هدنب ونج كیهلاست . ردبا
 - رفآ «بولیریآ لوق یمنکیا رب هلیسا (سیرتوا)
 ..نددودح یکسا . رولوا یهتنم هنسیشراق دكزوم

۱ 



 نو ی ۱ 3

 هرزوا قلوا یفرط هترآ كنسهلسلس سودنی
 « سوسانراپ « ( هرتوواناق دوخاب ) هوا « یخولو "

 ردق هنخزر هتنروق هلرلمسا راسو هل رلعسا نوقیله

 ندخزرب روک ذم «بونازوا رلغاط ه رص رب ردق

 .رردبا قاصتلا بسک هنلابج یسهررزج هبش هروم
 یخد یرلفاط «هنلوا هدناکش هصبرب هریزج هبشول
 - وط هنیرلجوا هدننروص یررامطو تاک ك راقمراپ

 ادم كلتفرک ردقوا هنب راررو «رویازوا یی
 یرلهیاشاب . رداکشم یلیخ یراقرفن هک روبدیا _

 «یماتناس «هدیوو : قرهالشاب ندییف لامش
 «وولام «نوینخارآ «سایرواف «نآ ووآ «سونولوا"

 كرلنوب . ردیرلغاط وعدوقیلو تجات « ینروفاید
 «بولوا هدنرلهرآ هرتم ۲ ۵۰۰ هلبا ۱ ۰۰۰ یک

 . ردقو یناط ندیا زواج یاثترا یشکیاو ۱

 یجنآ « بویلوا ریرب عفتہم تپ نانوب ہدلاحو |
 زکنا تشحوو قلابق « قالبح یک كن راغاط ۱

 یسهیموص تثیه «ندننیدلوا هدنروصو لکشر
 سوصخایعو هدنراهرآ گرافاطو .ردقلغاط في |

 هدنرایداو كراهنا نالوا یهتنم هنیرازفروکز سیاسج |
 لزوک ضمبو یرلهووا تبنمو شینک قوچ ذآ ق

 هووا لصا «هدهسیا راو ید یرارابو هرد
 متسوک «بولوا هدنسهمطق هیلاست یرب كج هلند. |

 مساو كپ یرلهووا رهشیکیو هلاخرت یهدن_سیداو
 .ردتبنمو

 دعاسم هننایرج رانا كوب قعسو كانو
 ورپ-آ ) یراکویب كا ككنسهدوجوم راهنا بویلوا "
 او اربمالاس هلرکید مانو ) مسوک هلبا ( ومانو ۱

 هيلا دودح هدیسکیا ههردیرتامریا ( سویا |

 هونج ییجنرب « هلنامب ندنفاط سودنی هدشرق
 «دارهدیانایرج ندنجنارارب برصو قلفاط یرفوط
 ِ هللا قش ینسهووا یلقلفات_كنیک:ولوسم
 رش هسیا یسیعکیا ؛رولکود هنجراخ كانزفروک |

 1 هلاحرت ادا بیل « هلنایرج یرضوط

 كن زفروک كنالس ۰ هلا ق یراهووا ِ

Oیرامبا قوجر 7 ا  

 یسیجنرب كنبراها نالوا هد هجر د یمنکیآ .ردراو |
 دودح هدنسهطخ ربا هک؛رد رم هدرا ايو ( هترآ ) ۱

 رورلادمب ندنجمایمهبصق هدران «قرهریآ یبهینافگ
 بصنمهننزفروک نوتیز .رولیکود هنیزفروک هدرا

 نو ی ۱)

 نایکود هن زفروک هشنروق هلا ۰ (هداله ) نالوا

 هیعلشاب كنق هرق یغد (سونروم) و (سیرادبف)

 هاشإ هسیا هكنسهررزج هبش هروم .ردندنراپا
 (انور) هلا (ییوتساف) تیا هی لحاس :یراپنا

 (یریا) و (هچانریپ) نایکود هرازفروک یکه دبونجو
 ندیرضوط  ردیرارمن ( سانوروا ) هلرکید مانو
 یخد یسهبنص راما رولکود هزکد بهیرضوط
 .ردقوچ كي

 عقاو هدنسهطخ هبنوش لوک كوس دكا كانو

 «بولوا لوک ( سایلوو هلرکید. مانو ) سیباپوق
 هدهیلاست «(سور)و(سینوخر) یخد هدهنانراقآ

 هدنراوح هکمود «( سایراق ) هدنلامش كسولغ

 (هنیوف ) هدهدنسهطخ هبننروق كبهروم « (ورزن)
 .ردناباش هرکذد یرلوک

 هک«ردیلبتنقیچ یلیتنریک ر دقوا یلحاوس تان
 هدنصوصخ ینلفوچ لحاوس ةيسن هنسهیحطس ةحاسم
 « بولوا یرطا ندنف رطره تكضرا رک تکلعو

TE7  
 نالوا كرتشم هليا هناقع كلام هدنلامش كلا كا رغ

 هڼانو یسهداز ندنفصت هک« روینلو یزفر وکه دران

 (یارسناورک )و ) هل وو ( هدنجا « بولوا دیام

 ( سارتاپ) هدشونج توب ۰ ردراو یراهلکسا
ES 

 یزفروک هتنروق كر راند زفر وکو و «هاکسانالوا
 یهر زج هبش هروم هلا نانو سفن هک« ردراو

Eیاهنم «بولوا زفروکرب كوو نوزوا  

 یسهلکسا هتنروق نانل وا لوح هلو دح رخ مدنسیق رش

 رلهلکسا كچوک قوچر هدنلحاوس یونجو یلاعشو
 هروموهدنونج یلخدم دزنروک ییاو . رویللو

 یزفروک هیداقرآ هدنسیرغلحاس كنسهربزج هبش
 هدشونج هد كلو و یوفرب قیچآ و عساو هلیمات

 لحاس تهروم ۰ ردراو یسهلکساو ییوق نراوآ
 عقاو ددتسهزآ هرب زج هبش نوزوا چوا یسیونح

 كوب کیا هلیمان یزفروک ( هینوقال )و ( نوروق )
 هدنسیقرش لحاس « ېک ینیدلوا ترابع ندزنروک
 یخدندتهجو .روینلو یزفروک ( هیلبوا ) یخد
 یزفروک هنیکا هدنسهرآ هروم هلا نانو سفن

 هتنوف روک ذم « بوناوب زفروکر ب كوب هلیمان
 هدنجماو ؛ رودیا طالتخا هل زفروک هتنوف ندنلودج



 نو ی

 سفن ۰ روینلو یغد یناول ورلافو یسهلکسا هربپ

 یرغوط هبیبونج قرش اناذ یسیقرش مسق كنانوب
 « بولوا هدننروص هرېزج هبشر, نوزوا شمازوا
 زویرغآ ایزاوتم هدنسیشراق ییحاس قرش *یامش
 هلزافوب زوبرغآ هدنرلهرآ و ؛ روینازوایسهرزج

 ههریزجو یرزفروک (نوتیز) و ( یتالتآ )
 هدنسهرآ هلاست هلیسیل اعش لحاس تنهروک ذم
 یرغوط هلامش هدنجما تنوو یزافو ( یرکیرت )

 هنب هدهدنجما كوو یزفروک سولف ندیا مسوق

 و . روینلوت هلک سا روېشم نالوا یم هلعساوب
 رلبوق كجوك ددعتم هدنجما كنب ر ره ندرازفر وک

 یخد یړکا ندنرازج نانو . ردراو رنایلو

 یرب ندیکسا كانو ۰ ردیواح یرلنایلو یوق
 هدایز دلا ییقرتو ندع لوا ندنرب ره تاب وروآ و
 قیم هنسیهیبط دادمتسا ول لالوا هب برج تراجت

 . ردشفل و

 ندفرط ره زاه «بولوا قوچ كب یربازج كانو
 كنانوب سفن کوب دلا كروب . ردطاحم هلرلهطآ

 بونج ندیبرف لاعش ًابزاوتم هلبلحاس قرش لاعش
 هلرکیدمانو) زوسرف نالوا دتم یرغوط هبقرش
 لحاوس هلبا هریزج كویب وب .ردیسهریزج (هیوا
 ندرلهطآ كجو نانلوم هدنجما كرازفروکو هدنبرق
 «بولوا مقنم هماط چ وا یریازج نانو هةشب

 هدالقیک «هعبس ریازج هلرکید مانو یریازج ناینوب
 (هقرفتمرئازج ینەي) هداروپ-او(هورتادرازج یتعی)
 نمی هدنزیکد نانو فاط یجترب .ردفورعم هلبرلسا

 يآ «هنروق « بولوا عقاو هدنتهج برغ تاتو

 ونیرسوهطناز «هننولافک «(هداقول هلرکیدمان) هروام

 هدهجردیمنکیا هدنمسا (یکاتبا)و كویب ه هلبرلسا
 هک«ردکم ندربازج كچوک قوج رب هلا هطا رب

 هلیسلوا باسح لخاد ید (سوسقاپ) ندران وم
 ناو یرازج هدالبقک . ردشلوا هعبس ریازج

 یناقعوهدناخاد یزیکد ر هطآ هدنتهج یونح قرش

 :یرلکوب «بولوا عقاو هدنبرق یدیفس رحم ریازج

 «سوراپ «سولوا «سونوقیم «سونین_ «سوردنآ
 «نیروتناس «ینانآ «سوین «سوغرومآ «سوسقان
 بز «هریش «ایمرت «سوقرس «سونفیس « سولیم
 قوچرب هدنراهرآ رنو «بولوا ردق ۱۰ هلرلعسا
 یخد یرهطآ هدارویسا .ردراو یخد رلهطآ كچوک

 ن و ی 2۸۰۳۲

 ,یزفروکس ولفو هدنسبفرش لامش كزوب یفآ
 یراکوس كلا « بولوا عقاو هدنجراخ كنلخدم
 «سولپوقسا ؛سونایکسا «هرزوا قلوا (سوریکسا)

 یدییو هروک «یسیوغالب «ونیک اراس «ایموردیلخ
 .ردنرابع ندراتجهطآ ثاطرب هلا هطآ ۸ هلب رلعسا

 مانو) هنیمالاس «هنیکا یهدنلخ اد یزفروک هنیکا

 .هریزج هبش هدیلوغرآ و سورو «(یرولوف هلرکید
 . یرلهطآ سونودو هعسا «هردیه هدنجوا كنس
 .ردراکذت ناباش یخد

 تاناوبح ۰ ینالوصحو تاناس « یساوهو ماقا

 كج هشیکد یساوه هلباضرم كیانوب .  ینداعمو

 یرلاوه فلتخم تب اذهمم ۰ بویلوا یسو ردق

 .تعضو كعئاومو هعانترا فالنخاو . ردراو

 ضورعمهقرش لامشو کو .ردعبات هنتبضورعمر
 « بولوا نی رس یلیخ نی زاب اوه هدنرار, نالوا
 هوواق لآ هکوبلاح ؛ راغای راق هجرلبآ یخد نیشیق
 - زور لاعش او ضورعم هونجو هدلحاوس « هدرا

 هرارطانازبم نی زای هدنرارب نالوا ظوفحم ندنراک
 ردقهجرد ؛۰ اضم « بوللو هدنرجرد ۰

 راق « بونبا هرفص ًاردان نیشیقو ؛ راقیچ یغد
 . زالاق هدر « بو را بقعرد ید تقو یفپ دغاب

 «ردقو یغاطر, جیهروتسم هلراراق یدمرس نانو
 هدنر رب چه هرکص ندناسینو لوا ندرت رشتو

 ماچ یرارپ هكسکوو یتاغاط اذهعم ۰ زلروک راق
 « هدلاح یفیدریدک ۲ ی یلتسو یابوروآ هلبرلج اخ آ

 لاقتروب هبرلجافآ نوتېز یرلیداو قتلا هلیاحاوس
 امرخ نرو هویم یرارب شمبو هلبزهجغاب نوهلو
 لاعشالا تیانوم .رونزکب هبلاعث یاقیرتآ هلبرلجافآ
 هژراکصچ هدط ابش كنس هرب زج هفر وق نالوا ندنرارب

 هدم کلون یو هدنلاح هعاب رب یوم نی نم

 ۰ ردیفاک للدرب هنغندلوا لخدم هاوه تا رم

 كاوه « بوسا یرلقلم قرش لامش اب رثکا نیزاب
 رومابهدعسومو یت .ردبا لبدعت یلیخ یترارح
 .هتجو هلیلحاوس یف ونج بر . رافاب ردا كپ
 طیحم رحمو ندزیکد قآ هرارپ نالوا ضورعم
 « هکمسا راراکزور یلتب وطر نلک ندیسالطآ
 یفانابنو راجشا هیلع ءان و یراروشای كتجوا
 ید یرهنوط رف قجاو « هدایز اهد یانرسو

 . ردقیص اهد



 ن و ی

 عبطلاب یتافلختوب نیا دعابت ندلادتعا كاوه
 « رارب هلغلوا بج وم قعوت تبالوصحم و تاناب

 تبنمیلیخ ۰ هدلاح ینیدلوا قاغاط ییضارا فنانو
 اضتفا یلوا نیکنز هے دلوا تكتکلعو «ندنغب دلوا

 هلا هامرسو ینلزآ كرالوق كج هیاشیا « نکردیا
 . ردهدکغا باما نسکع ینادقف تبهیلق طئاسو

 هدكنب رلن الوا دوحوم هل تر دن كنس هب را هایم اعقاو 1

 رازهروش هلرلغاط وروقو یسءاماراب كب هیضارا قس
 هن « هدهسیا رکتم رغ یخد ینرثک كن رام

 . یدریلس هنلوا هدافتساندنفصن انس هيم ومع *یفارا

 هدافتسا ندنسدس رب ىجا هدلاح یبدعش هکوبلاح

 . ردنرابع ندهیلاخ *یذارا یروصق «بولسهنلوا
 هل « دوخت « فالو « رص» « هیرآ « یادش

 € ۰ ردندننالوصحم یلشاب كا تابوبح راسو

 ینوتوت . رولوا لصاح هدنرغ شب ید قوماپو
 تباتو قجمآ . ردیدام یسنج « هدهسیا قوج

 یرلغاب ۰ ردنوتزو موزوا یتورٹ عبنم یجنرب كا
 صوصایعو هدنفرط ره « بولوا قوچ تپ
 عا هک« رولیباب بارش یلتیلک هدنراطآ ضعب
 . دشیراقهنیجرو «راهسن رکواایا اهد زآ رب ینتعنص
 یناءارخا قوچ « یدرلهسموق هرلمولط هدبورپ

 هدنرراوج یزفروک هتنروف . یدکج هی هوا
 « بولبدوروق هکهرویشیتب موزوا رب زکدرکچ
 « رونلوا جارخا ولبک نویلم شقل آ یللا یونس

 . رریک قنارف نویلم قرق زوتوا هتکام ندنوو
 هدلخاد نوجما ربونن كرکو ك كرک یغای نوتیز
 قوچ ندلوصحم رادتیق و « بولیاللوق قوچ
 بولساب انف هنب « هدلاح ییدلیبهلوا یخد تاجارخا

 تبفر هدجراخ « ندنهیدلوا یسوقوق رب یغآ
 یرجامآ نویز یاب هدناو قش . رویغل وا

 هنسیشآ كرلن و ۰ ندنکیدتبا لیکشت ران امروا عساو

 و ۰ هسلوا قحهنلوا تقد هنل وصا قهراقبج غایو

 . ردیفاک هفیعضت نس هیعسط تورث تاتو لوصحم

 6 بولوا ذی ذل یرهومو قوح هدیرلجافآ هویم

 « ران « نوهل « لاقترو « ریجن : یر لشاب
 هدیرلجافآ توط .ردهرتاسو كيرا «یعیاق « مداب

 لوصحو «هدهسییلب راقیچ كيا یلیخ «بولواقوچ
 یرلنامروا .ردهدننودام كپ كنسیهیبط دادعتسایغد

 هدنرلف رط ضءب هب «ریازب هلغغل وا فالتا هدر هلفات

AYY 

 ۱ یرلن امروایلیخ یواح ینعاونا در اثار اس و هشيم ماچ

 نو ی

 یالوط ندننادتف كهل طئاسو « هدهسیا راو

 ندحراخ هتسارک «بویم هنلوا هدافتساید زدرلن وب

 ,. رولیروک هدناف ندنجارخا طومالپ زکلایو «ریلک
 ۰ ردهدنتعسو نود کی 0۰۰۰۰۰ یرلنامروا نوتب

 « بولوا برق هعود کی نویلم کیا یرامم
 یا كب یرلاع,ع هلاست نایلوا لخاد هاسح و
 وا رک كن هرومو نانو سفن ۰ هدهسیا

 . ردیلشبریولا هکلسب نویق رادقم رب هلرلپروس

 « بولوا زآ یسهلها تاناویح تیانو هیلع ءان

 زآ كب یراریفیص له .ردیسنج یک یبیلتثک كا
 زآ یسهیلها تاناوبح هلس كلهیلاست « بولوا

 ناب رب دنا ندقل دّژانرآ نشیق ی رام رم «ندنشدلوا |

 تاناویح .رودلارک هنباعما یرلیروس نوبق ییتیلک
 یک زوهوطو یآ « بویلوا قوح هدیبهمشحو

 زکلایو « هدعاو تردن هکدننک یرلناوبح لوس
 هردراو یروط هلبراکچوک یک یابت و ناشواط
 نوح هغلیقلاب كرلرناوي «هدهسيا ق وج هدیفیلاب

 .ردقو یرالبم

 زونه هدنلو ییرحو فشک كنداعم هدنانوب

 نداعم دوجوم « بوبلوا هیدج تاارجا هنوکر
 « بولوا زآ ك هد یرانانلوا جارخا « یکی ی دغلبب

 نوشرون یلیس نانید (نو روال) نالوا یمهملا
 هتالسن وط ۱۰۰۰۰ یونس ندنو هک« ردندعم

 ضم .رول راقبح شم وک رادقم لیخرو نوشروق

 هدالقیک .ردشلشالک ۲ یمیدنلو یتدعمروک هدررلاحم

 هلرلشاط رئاسو رارصص لزوک هدنضعب كنبربازج
 . راقیچیعاونا تب یرتا لمعتسمهدمیانصو یسهبوب یآ

 نانو هراعم -- ۰ یتراجتو عیانصو فراعم

 كرک «بولوا ندنرلرب نانو قرتم هصایخ تیابوروآ
 8 5ا هووخو رشت | لاعا کوا تسوکع
 ییادنا بتکم . رارودبا قاراک ادف قوچ كب

 كرلةجوچ هرلبتکموو «ردقو یوکرب چه نایلوا
 هدادعاو هب دشر بآ اکم رد ا او یرو.ع یاود

 ریثکت یغد هنوک ندنوک « بولوا قوچ یغد
 تقد هداز اهدو هجمرآ هنیناکم ثایا .ردهدقفل وا

 یلاها نالوا یغاشآ ندنشاب زونوا .ردهدقف وا
 .ردهدنمکحقودارفا نیل قمزاببووقوا هدننایم

 قرهلوا قوقح و بط «تاسداو نواف «دیاقع هد

 « اهرم « هم رح هلبا نونفلارادرب مقام. هبعش 3

 «یرابتکمهرااسو یضایر نونف : هسیفنعیانص «تعارز



 ن و ی

 هناذعتکرب رکیدصوصخ هنونفلاراد هللا یوم ۀن اهتکرب

 «هزومرپ «یسهاب تاناویحو تانابنرب «هناخدصررپ
 ددعتمو هیمداقآ رب «یسهاخ هوع یعیبط خیرات ر

 یس-هننغرب هلیس هعبطمرب ۰ رددوجوم هیملع تایعج
 یرامم كرابنانوب قجنآ .ردیبک قوب هبصق نایلوا
 كج هر دشش زومأمو بیبط « ؛تافووآ هداب ز لا

 تیرومأم یغوچ كراناقیچ ندبناکم «بولرا هدلوب
 هنتهج میانصو تارزو «ندنکیدشود هنسهقرآ
 نالوا هدنلو فراعم «ندنکیدلر وتیمها ردقوا

 رقم هصوصخ کام تور" دییزت ندرلقل راک ادف
 «بولوا یرک زونه میانص .روس هللوا هدافتسا

 «هریپ هدنسههاس یاتسبرس كنلوصا كرک اذهمم
 | یخ هدرالمراسو صولغ «سارطاپ ؛ هريش «هننآ

 ماج «رلشاق كيا هزب « كيلسا «بولساب راهفرباق

 غاب هلرلنمرکد راخم .رویناوالامما هرااسو قبطو
 . ردهدقلافوچ هکدتیک هدیراهشراف قومایو

 افرا) صوصخ هنل امماو هاذا كن ران دعم نو روال

 هریپ ردراو یغد هقیربافرب ساو هلیعسا (ایریتس
 لیخر هدنرانایل یدیسفالاقو سارطاپ «هربش هبا

 ندهبرح تراجت یتراجتتبانوب .رونلوا لامعا یافس

 یسهراجت لافس هدنخرات ۱۸۷۰ «بولوا ترابع

 هنالنوط ۲۹۷ ۲ یفامیتسا كنعومو ۰
 تان .یدیاترابع ندیشک ۲۲۷۲۰ یرهفااطو

 هدزیکدهرفو هدنتهج قرش نونب كزيکدقآ هلن اهل
 شم رآ ردق ب« یدمث یددع تان رکن کلا و نیاشیا

 لکشت یخ دیکر شروباور همان( نوا )« ېک نج لوا
 ۱۱۲ امج رلشیا هنیراهکسا قرش كانو «بودیا
 ك رکو هدهرومو نانو سفن درک . ردراویرواو

 و ران ایل ینصو + ییممآ وریمطت ران ایل قوچرب هدرلهطآ
 لیهست هلیسهدایز هبرحتراجت «قر هنلوا اشنارامتخر
 زونه رلاو نبا هرلهلکسا ندلخادقجمآ .ردشفلوا

 دودحمزونهرللو ريمدنالوا دوجوم «بویلوا
 هیهلشاب .ردردق هرتمولیک ۱:۰۰ قجآ یعوبو
 قخزرب هتنروق هطا ادب ندهننآو هرپ یطوطخ
 یلحاس ندارواو هسارط اب یلوقرب ؛هرکض ندکدک

 طخنالوایهتنم ههیپوان یرکیدو هببپیا وا هلبیقمت
 هرمشیکب وقر كر هديا ًادبندصولف هدهیلاست «هطا
 یونس .ردطخ نالوا یبتنم + هنابالاق یرکیدو

 یفیدلوا زواعم ییمهارد نولم N٠ ینالاخدا

GAYS ن و ی 

 یغدوم «پوبا زاجن ینوبلم ۷۰ یناجارخا «هدلاح
 .«پارش «یندعم نوبروال « موزوا وروق :هجلشاب
 .«رکاوس «كیا «نوون «ریجتبا وروف «یغابنوتبز
 هردنرابع ندهراسو شم «قایلوف «نوتز

 — . یرایهذمو ناسلو تیسنح «ییلاها

 ییلاها ناو نانلوا رکذ هدیراقو یرادقم

 طلاب تیرثکا : ردمقنم هتیسنج ییا هجلشاب
 و هلبدافح | كنسيلاها مدق ناتوو زمکیدید مور

 نالوا شک بوبنکیچ یرب ندبکسا قکاع
 دژارآ «والسا « راوآ « یامور « یهینودک ام
 نالوا دلوتم ندنطالتخا كنبدارفا ماوقا راسو

 هنتیسنج دژانرآ ؛پولوا بوسنم هنتیسنج مور
 لاها نالوا ماکتم هلساسل دژانرآ مویلاو بوسنم

 هکایوینمبرر هسزالوا چه تیهیمرمع "یلاها یغد

 ناه نسهطخ ( هقبنآ ) .رلرویدبا لیکشت یفاترب
 لالقتسا تاون « بولوا دژانرآ یسیلاها نوتب

 . ناسل هقشب ندهجدوانرآ هدنجما تینا هدننامز
 د) ) هطآ هطرارب قوجرب كنهروم . یدزفلوسش

 قجمآ ا کم هلرادژانرآ فرم یخد یقاط 2

 هظفاحع یراتیسنجو ناسل ردق هب ی دعش ردژان را و

 تقو قوج اهد هرکص ندنو «هدهسرلشلی هديا

 | بتکم قموکح نانو «بویلوا لومأم یراکج هدیا
 - وصخم ناسلو هنمر دشالمور یرلن و هلیسهطساو

 . .ردهدکا تریغو یعسقوچ هنمر.دنونوا ینرلص
 . و « بولک ییسنج خالوا یخد هدهجرد یعتچوا
 .ردهدقفلوب یغد یلاها رادقمرب بوسن+ هتیسنج

 قلغاطو قهج ومانوب وریسآ و هلاخرت تیهیلاست هله
 هسیا راو .ردنوکسم هلرلخالوا الماک یزرب
 « هدهسراشفل و هدنسوه قعثالمور ردق هیدعش

 .ردرلشعثود هننربف هظفاحم یسراتیسنج یدنک ًاریخا

  هکمودو هم اتح هل رهشیکب صوص ا يلعو هدهنلاسا

 هنره «بونلو یغد یلاها كرت رادقمر هدنرافرط
 « هدهسرلشعا ترش هبهبناش* كلام یغوچ ردق
 هلال هکرت روب «بولاق هدنرب هدیرادقمرب
 هور ییسرو یوم نال تبانو .راردملکتم
 یعچواو هجدانرآ هدهجرد یعکیا « بولوا

 یغد هکرتو هبخالوا روکذ م هجور, هدهجرد

 نایتسرخ یسیلک مق كنبلاها هحهذم .روینلیوس
 هدرهلکسا ضعبو هدرلهطآ «بولوا سفودونرواو



 ن و ی

 راکیلوتق مور ضعب هلاق ندرازونجو ناجنو یکسا
 موم و راز السم رادقم رب هدهلاسنو هدزوس رغاو

 .روینلو ید یدوه كب جافر هدناوب

 - . یرهبصقو رهش ۰ یبهیکلم تایسقت

 هدیراقوب ندنس هبعیبطو هبفارفج تایسقل هزانوب
 ۱۰۱ قلود نانو هسیا هجهرادا . كدتا تحم

 رهو هياضق شب ترد تايا ره «هتلیا یو اس
 تعسو هلیسیماسا بالا .ردمستنم هبیحاو اضق

 : ردینآ هجورب یراسوفنو
 لاها هرتمولیک عبر تلایا

 ۲6۰۷ ۵۶ 1۳۰۹ هیوگب عم هقیتآ

 ۱۳۹۹۰ 1۸4 هدیکوق عم هدیتویتف

 ۱۳ ۰ ۷:۸۹ هیلوتا عم هینانداق

 ۱۸۰۰۳۶ ۰:9۰ ( رپشیکب ) اسیدال

 ۱:۳ ۳ ۷۰ ( هلاخرت ) هلاقرت . -

 FT °۷۹ ۱۳۹۰ ) هدرا ) هترآ

 ۱:۹: ۳۹ 9۳:4 هدیلوغرآ عم هیننروق

 ۲۱۰۳ YI ۷۹ هدیلا عم ایئاخآ

 ۱۸۳ ۲ ۳۳۱ هینسح

 ۱:۸ ۵ 1:۳۰ هبداقرآ

 1۲۹ ‘۸۸ GEE هينوقال
 ۱۰۳ ۲ ۶۱٩ هداروپسا عم زوبیغآ

 ۱۳۱۰.۸ 4٥ یریازج هدالقیک

 111 oo ۱1۰۹۲ هفروق
 ۸۰ ۸ ۸۰ هیولافک

 15 ۷۰ 1۳۸ هطلاز

 ۲۳۱۸۷ ۸ 0۱۱۹ نانوی ًاعمج

 لند ۰ ۰ ۰ ۰ 6 بولوا ی رش ةا قفعیا

 :ردبن آ هجورب هدیرهبصنو رهش نالوا یسوغهدایز
  ۱۰۷ A4هلاخرت ۰ ۲

 ۱۳ ۰ رهتیکی ۳۶ 4 هری
 ۱۳ ۷ سوغربب ۳۳ ۹ سارطاپ

 ۱۱ ۹ صولغ ۲۸ ۸ هفروق
 1۰ ۷ ههل ویرت ۲۲ ۱۰۶ ۰ سیلویومره

 ۱۰ هتامالاق | 11 1۴۳ هطئاز.

 -- .یسهرکصعو هیلام "هوق «یسهرادا لوصا

 قالارف رونلوا هرادا هلنیطورشم یتموکح نانو
 هقرایاد ینمی هنسهل ام ناتسلوه لارف « بولوا

 هل کیا نوار .ردیوسنم هنسبرادمکح نادناخ

 هلئدم هنس ٤ و هل رابتما ثوعیمرب هنشاب لاها

 ۲۰۷ شفلوا باضا هب یرضوط ندب ضوط

 « پولوا یناومبم ساجر بک نداضعا
 قفلوا باغناو ۱ قح كما باضنا ثوعیم

 نو ی ۰۵

 .ردطورشم هلذلوا شمردلوط نشا ۳۲۰ قیحالص

 نوبلم ٩۵ یسهجدو قمی قراصمو تادراو
 .ردهدنرهدار یسارل یلئاقع نویلم ٤ یی قنارف

 لدنشا ۲:۱ زوکذ هلاما نالوا لاس ندرذع

 هیماطن «بونلو هدب رکسف نس كدەنشاب ۰

 یسهغيظو هلم رکاسع ۰ ۸ كافدر ۰ ۲ یمدخ

 ۰ ردهنس ۱۰ یلفدر هدكیو ۸
 هلا ناطباضو اصاو ناکرا ۱۸۸۰ یسهرب *هوق

 ترح ۰ ردنرابع ندنآ ۳ ۲۹6 و رفن ۳

 ناوبح ۱ ۶۱ هللا رفن ۸۲ ۱۲۵ هسا هدننامز

 هدننامز

 «ه دیس ارح “دوق .روذلوا هوالع بوط ۱۸۰ و

 ۳۵۹ ۸۳ و هدناهیتسا هتالنوط ۲۷ 1٩۳ یعوج

 ترابع ندهنیفس 1٩ «هرزوا قلوا هدننوف ریکس

 هلناطاضو اصاو ناکرا یس ارګ 6 «بولوا

 . ردبکص ندیشک ۳ ۱۳۵ ریارب
 یعدف جرات تناند .  یسهبخرات لاوحا

 توطسو توق یلفالراپوب قجنآ «بولوا قالراپ كي
 فراسم و تبندم درج هکلب ۰ لک هوتبج
 «ولسادلک «رلرصم ردق هنره .ردشلوا هعتمج

 ندع لوا ندرلینااو هیقرش ما راسو رایلدنه

 «بولوا ةهج نم یرره دراتندموا «هدهسرلشلیا

 ردق ییدم نانو یرب چه

 «قرهلم نیمز دعاسم هدنانو هسلصن ره تیندم

 .ردشمانل و

 هدهیضام هنمزا ۰ یدیا شمال راب هداعلاقوف

 تنابلاست یمی) مدقم ندنوب تقورب چه نانوب
 ردق كجهدیا روا یدودح ی( لوا ندنفالا

 تقور چھ یخد هریفص تکاموو ؛شماقل و كوس

 قوجر, اگاد «بویم هدیآ لک تموکح تیر

 یکسا كا كانو . ردشفلو ممقنم هرلتموکح
 هدعب . یدبا یعدق موق ( حسالی) یسیلاما

 موق رب رکید ندهبرآ ماوقا هنب هلیعا ( ناه )
 هنانوب ندیطسو یایسآ هلیقرط هک ارتو ساقفاق
 یقاطرب كراج -البو ؛شعوط یلحاوس «بولک

 رب ؛شمچ هبایلاتبا یقاط رب «بویکچ هراغاط
 دیلو یرلیانو «قرهشیراق هرلناه هدیرارادقم

 نایرود «نایلوئا «ناینوم رلناه . یدیا راشعا

 هبعشر, ره «بولوا مسقنم هبهبعش ؛ هبراسا نایتاخآ و
 نداسیع دالیم . یدیا شعشرب هنفرط رب تاتو



 ن و ی

 ندناغک دال ین هکینف لوا ۰ ًایرقت

 شب كانو « بولک رارجامم قاط رب ندرصمو
 «هلباسپسأت یبرهش سوغرآ و «شمر, هنیرافرط
 ینارامعمو كاپجنکو یلعخ هروب «بوشیراقهربنانوب
 .هیاس طالتخا و .یدرلشع رکوا یمیانص شعب یک

 «بودیک یرلبا قوح ندرلهالب رایانو هدنس

 بوبوقوا یترلناسلو ؛ شمریک هندعو قرت قیرط
 ندهیما-هنسلا ههجانو ندنفووا «بوالشاب هنم زاب

 تقو وا رابانانوب .ردشمشیراق رلهلکق وچ رب ذوخأم
 كران وب « بودیا لیکشت هرینص لود قوچ رب
 سوفرآ «هتراپسا «هبیط « هننآ یراروپشم كا

 شمب ادتبا رلن و . ردشفل و یراتموکح هراسو

 ررب ررب هدسب « نکیآ هدنرما تحت دال رادمکح
 هافر تیئدمو تراجت .یدراشنلوا لق هتروهچ

 « هلغلوا نم یسوف دیازت یخد هافر « یورو

 «بویالشابهنمامهنیص هنبرلتکاع هکدلپربا راینانوپ
 زبکد هرقو زبکد قآ یراکدتیک هلرایک نوجما تراجت
 سیسأت زارع هدررب یراګدنکب ندنلحاوس
 .یهدنانو یفاطرب داران و هک یدرلشمالشاب هكا

TE 
 كوس كلا كرلرڪ موب .یدرلشغا سیسأت رلتموکح
 لحاوس كنبلوطانآ یني كريغص یایسآ یراروممو
 هالبلوالا .یدیارایکهدنونج فایل اتباو هدنس هس رض
 ندیاروماف هدهیک ارت هروک هنفیدنلوا نظو هدرا

 هنت آ هدعاقو ماظن «هج هراینانو ربارب هلریط اسا «رمش

 .واو دویسه « قرهنلوا حالصاو نییزتو قرهنلآ

 ررعاش ازفا تريح مولا یرارثا ېک سوریم
 هكا روهظ یخد ایکحو الع هدفاصره كرهدک و

 نانلوا رکذ *یفنم كنغوچ ندرلن وب .یدیشمالشاب
 ابرثکا یلاموکح میدق نانو . ردشفل و راربعمم

 كلا « بورک تقو هللا هعزانمو هیراحم هدنرنیب

 نالواقیشیراق هلریطاسا یرلهعدق تاعوقو روهشم

 یرهراح نالوا یئراق هاربا لیسهبراع ۲ ورت

 فورمم هلیمانیس هراحم (هروم یمی) سنون ول, هدر و
 ورض یریهشریکن اهج ناربا .ردیلخاد كنجنالوا
 هدءهرص ییدشیا طبض یرلفرط کا تنایسآ

AA ن و ی 

 الیثسا یغد یتراربع* نانوب یءهدنلءاوس یلوطان ۲
 دارم روکذ ه یناموکع نانو ًارخوم « ہلکا
 . یجاقرب ندنراهاش لاربا «ندن راکدتبا تو اعم هننایص

 «هدلاح یرلکدتبا قوس را ودو رلودرا یتیلک هان

 جدآ رپ هدنرا هب رام هلس وهرتو هنیمالاسو هن ارام

 تودوره ینرلفدلوا بولغم ندنفرط راسانو

 .لروزاب هلرخف لاک یراخروم مدق نانوب راسو
 (دیدیک وت) نالوا قفحم كلا كڼانوب نیخروم «هدهس

 .دلوا ترابه ندهنلابمو مینصت تاب راع و

 (سلقرب) قیدم نان و . رویدیا اما یغب

 ۱ ج والوا هنسروسک زونرد نددالیم ییمی هدنرود

 رهو نف بابراو امکح كولا «بوربا هلاک یالاب
 ۔اش تبوا و طارقس . ردشغا روهظ تقووا یخد

 مولع وطسرآ یذیلآ كوب هلا نوطالفا یدرک

 - هینودک ام هدعب ۰ ردرلشع وت قایق ههبانونونفو
 قوچ ینانوب پیلیف « بوبالشاب هفلوب توق ربل
 .ردشعاطبض نوتبسب ردنکسا یلغواو« شعالنیمض
 نانو لوا هنسروسک زوبچوا نددالیم ینه تقووا

 یدنک رابلهینودکام «هدهسیا شما توف ینلالقتسا
 .اللوق یبهجانوب هنب هدر, رحت «بويمزاب یرلناسل
 «بویق|بلاق یثرندنو هینانوبتیئدم « ندنرلفدن
 ضمب تنایسآ و تیهسلاطب هدهردنکسا سکعلاب
 هدنتحتیم هیاج كنساما هبنودک ام رئاس هدنرلفرط

 .یدیشمالشاب هغ لاب هفرطرهو هنمالراپ هدایز اهد
 «هدهسراشم زا ج اهد تاقرب یانو رللامور

 - ربتک للخ هنناسداو ناسلو تیدم نانو یخدرلن وب

 رب كنتلود امور نان .یدرلشا هظفام «بویم
 «هدلاح یفیدلاق قیمها الصا «بولاق هدننکح قلایا

 یرلنوب . یدبا ربتعم هنب یراثآ هانسابداو امکح

 نان گام ربارپ هیتندم یانو «بودیا لاطب
 كلام امور هل روهظ كندو . ردقلنایتسرخ نانآ
 ۔اریعا قرش و یراشتنا هدنفرطره كنسهعساو

 بصعت «هلیسمک هنلاح اود نابتسرخر, كانغلروط
 تیئدم « همالشاب_هکمروس مکح تلاهج و
 تامالع هنب راثآ كنبانو ءایداو امکح و هبهنانو

 دارت نوتبسب «یرهلالشاب هغلقاب هلب رظن كرشو رفک



 نو ی 2

 هرکص ندمالسا روهظ قجنآو ؛شفلوا لامهاو "
 هظفاح ندعایضو ایحا ندیکی ندنفرط مالسا هال

 . ردشلب هلب ردشب هایوروآ «قرهنلوا

 هدننامزیملروطاربعا قرشوقاود امور نانو
 هرصوا « بودبا لیکشت تلایا چاقرب ایورب زستیمها

 ندرلنو و هیشحو ماوقا ندبا موجه ندلاعت هدرا

 یخد ماوقا راسو راراغلب ارخومو رادژانرآ ناجاق

 سانجا رلبنانو « بولوا لخاد هاتوا جوف اجوف
 هلیتیاکمو ؛ شمریک هنتر وص قلخ رب لکشتم ند هنلتخم

 هناتخحم هنسلا یفانو ناسل نالوا روم هداند

 بلاف ینتحاصف نوتسب «ندقعشراق هللا هیینجا

 زسهدعاقو ابق زمکی دید هور مولا « كرەديا

 روطارپب قرش . یددقن|بسکی لا صفات ناسلرپ
 یریازجو لحاوسضمب كانون هدنرلهرص ینەض كنغل

 .رلهبنش ضەب كنلروطارپعاو كرازبونج هلرلباکیدنو
 ندنروهظ تینا ةيلع تود .یدیشمک هنبلا كنب
 « پولبریک نانو لوا ندنعف كاوبناتسا هرکص
 ندننامز یرلت رضح ناخ دیزیاب ناطلسمرب دل ناک هنج ات

 كلام « هلبا ق نانو دالب شم راسو هنآ

 داص ناطلس ناکقنجو ؛ شفل وا قالا ه رناغع

 ناک نج «بولیڳ هب هروم هدننامز یرلترضح ینا ناخ
 دب زاب ناطلس و ینا ناخ دم ناطاس حفلاوما

 طض ینرطره كانون هدنرلنامز یلارضح یا ناخ

 دودعم ندهنافع كلاع ندرلتقو وا .یدبا شلدیا

 «یاماو ؛ شفلوب مقنم هتلایا جوا ییا « بولوا

 هیمالسا كلام « بولافوج لیبخ ید یمهیمالسا
 عید كنب ربه یباس نرق ؛ نکیا شیک هنیدادع
 «پودیا نایصع هد رللحم فلتخ و هلتاعف دراسنات و هدنلوا

 شادیاهداعا شیاساوخصو «شاردصاب یران ایصع
 لالقتعا هلیس هلخادم كنلود ابوروآ ۰ هدلاح ینیدلوا

 ؛شفلوا لیکشت هثقوم تاموکح ماطر, ۰ بولیریو
 .یدیشمالشاب هفمالواكیسک ا راداسفو هنتف یلخادو

 نانو ( نونوا ) یلغوا كنلارق هربوا هد ۲

 هانعتسا هد ۱۸5۲ و ؛ شفلوا باختا یلارق

 هقراعادیمی هلارقییدعث قارادمکح « هلغلوا روب

 .ردشلربو هنیرلترضح کروم یلغوا یهکیا كنلارق

AYY نو ی 

 «بوروسمکح شب داسا هق لوا هدنانوب یر ندتفووا ۱

 ۰ هاکم هملک زاو ندنسوه كلام ميسون 2

 «هسیا شغل و ی.هلافرب تهناثه تلود تقو هره

 هفئوط لاطب یتوق كوبرب « قرهنالرضاح هیرح
 هدنس ه رام هیسور كوص اذهعمو ؛ شا روج

 یدارفنوف نیلرب هلیسادا قلوا شلاق فرم
 .ردشفل وارتهانون یعسقرب كلربب الا هیلاست لدنف رام

 دیرک اریخا .یدشفل وادلرتیخد زوم آ لوا اهد

 هلبا هام هةل تودو ټازواج یال واط ن دنس هلئسم

 تمواقم الصا ناه « بودیا ترج هکعشیریک هبرح

 دادرتساو حة الماکهلاستو شل وابولغمنزسکءا

 هلی هلخادم كلود ایورواو ق «قر«لوا

 هدنلب اقم هراس طئارشو تانیعش ار ]نویلم تردو

 .ردشلدیا هیاخ

 وا ( ]۱۲:۳ 0 ۰

 ا یمقرب ۳4 مه د نانوب
 ندنزاخو هتنارتوا الا هشو هلروکذم رحم اوج
 لاعتقرش «هدلاح کیدتبا طالتخا هل زیکد قار دآ

 ندنفرط یلاعش برف «قادانرا و نانو ندنتهح

 قمح بونج ۰ رددودحم هلبا هیلعسو ایل اتا یخد

 هکدتک یرضوط امش « بولوا و
EEیدل اش یانامو ۷۰۲۰ یسون :> یامنم  

 هدنتهج یبرف لام . ردهدنتعسو هرتمولیک ۲
 | هدهدنسیقرث لحاس ۰( هتنرات ) هدنلحاس ایلاتبا

 ( هتنروت ) یرجما ندنواو ( سارطاپ) و (هدرا (
 (نایریت)ندنزافوم هنیسم ًابرغ .رویناو یرازفروک
 هلبزبکد رلهطا ندنسیمنص لودح هتنروق اقرشو
 .رودیا طالتخا

 ریبعت رب ریلناللوق هنر ناو | ۰۱. ۰

a ۱ندلمارسایم ءا (10025)  

 3 قعدترف لصرم «بولوآ] اس"
 ثمب نوا توعد هق- لرد یسیلاها ییدق رهش
 هدع رک نارق یتهراس تالیصفت و ؛ شلروم

 . ردشفل و روطسء ۳ ریسافتو

 .گكنسلاها یونی کسا ( 100۵:)
 ند م م «بولوا ندنراد وبعم ل طب ۱ سو

 ۰ یدیا تراپع ندناکیه قیلابرب مسج لومم



 نو ی

 « تولوا ندما ةنظم ۷

 ۲ REY ۱ هصعا سلو:

 هیوازرپ هدلح یفیدشیراق هبهیرقس هكنبرهن یقسرو
 لرفشم هلتضابرو تدابع « بونبدیا هاخ هلچو
 تافو هد ۸۳ « بولت ترهش یناماقمو ؛ شلوا

 .ردهاک/رایز یهرت عقاو هدنب رفیسهبواز .ردشما
 یرلبهلا هنالد لهاو هنافوص ۰ هدلاح یغیدلوا یا

 - ردراو

 داما( رج ]ادعوا ۲
 8 0 0 | بییح ن.سه وب

 رابخاو لاثماو تفلو وحنو ؛ شیوط هدنخرات

 هیوبیس + بودبا درفت هدهیدا مولع راسو هدبيع
 ماقسا ندنسیدنک ابدا مظاعا ېک ءارفو یناسکو

 .ردشغا تافو هدنخراا ۷۲ . ردرلشغا تاورو

 « « مرکلا نآرقلا یناعم باتک » : ینافیلأت همعلشاب

 باتک » ۰ « لادم الا باتک » « « تاغللا بات؟ »

 رەش الصا یسیدنک ردهراسو « رغصلا رداونلا

 مج و دیقنن ین راث | كی رم ءارمش « هدلاح یکی دلیوس

 . یدیا راو ینرام» هداملاقوف هدهغا تاورو

 نا ی نر ادبع نب سو

 قفومهنسافا هر و چ هلتا فد « بولوا ندنيدحم

 تافو هدهرونم ةنیدم هدنخرات ۲۰۸ و ۰ شلوا
 ییدزاب باتفک ۱۰۰ ها یدنک . ردشغا

 ««ث دملا للم » : هد ىن اغيل أت لشاب دلا «بولوا یوص
 ۰ رد € ريبكلا عماجلا» و « تب دا فالتخا <

 ناخ مسناطاس زوایناکتنج
 رودصا!یرود ا سد

 یرهکی هدننامز ینا ناخ دبزباب ناطلس «بولوا ن دنماظع

 ناکتنجو؛شلوایسیکب راکب یلوطانآ «نکیایمافآ
 هترازو بار هدنرود یراترفح ناخ میلس ناطاص
 هردم كېل راشم هاشداب هد ٩۲۲ ۰ بولوا لئان
 كم شب نوا هنیرزوا صا یغیدلآ ‹ هدنرلتع نع

 قوس "امیرسو كرادن هرق كيب زونوا هلبا هود
 هد ٩۲۲ «بورک هیهاشداپ رظن < ندنکیدتیا

 ؛شلوا مظعاردص هنر, «هدقدلوا دیش اشاپ نانس
 ئانا هماش « هرکص ندقدلاق هدماقمو یآ ۸ و

 ۵ داغ هش یهذم

SATA 

 نالوا یلوف رکیدو یرلهضوح (غناک هچ غنای) هلبا |

 نو ی

 رزور, ریدمو لنام .ردشا تافو ءاضف هدنتعنم
 . یدبا

 ءاهتف مظاما ( یعالا ۱ قدصلا سلو .دبع نب یموموا )
 ندشباحما كانبرلترفح یفاش ماماو ندهیفاش
 ثیدحو هتف ندهلاراشم ماما . ردیلرصم «بولوا
 .ردشعا تاورهلتیتووم «بودبا ذخا یعولع رتاسو

 هد۱۷۰ .یدبا یحاص یلوطدب یغد هدش ار لع

 .هدام «دص» .ردش۶ا تافو هد۲ ۰4 «بوغرط
 ن نهرادبع دعس وا) ندبا قبس یرکذ هدنس

 .ردندننیخروم ریهاثم كرمم (قدصلادحا
ja ) Jung-Frau ۰ ۰ oe « 

 One ۳ ۱ وارف ا

 ` كنلابج *لسلس بلآ هدنسهرآ یرهیحان ( هلاو )

 .ودراویعافتراهرتم ۱۸۰ «بولوا یغاطرب عفترص

 نی هللا تی (۱002-ابزا» ۰. ۰

 ۱۱ AB ۱ غنیل غندب
 ( وهخنآوه) كنب (عنه) نالوا لرترب تن

 سفن هلیسهضوح (غناک هچ غناب) روک ذم (غنیل نان)
 . رولوا دتع هدنسهرا نيچ

 1127-00 )ناب زانو دوخا ) ۰۱۰ <

TEIلی هرم  
 هبا نامرپ عبات هیهرناکناو هلبا تین ابرغ ۰ بولوا
 (یسغنآ وق) ارش «هلبا نیکنوت عبات هبهسنارف ًابونج
 هلبرلتلایا ( نئوچ هس ) یخد "الاعث « (وثچ یتوق) و
 ۱ لام ضرع °۲۸ هلا 6د 2 رددودع

 2 0 )زا قرث لوط ۱۰۳۰ هلا ۳٩٩و
 میرم ۰ یسهبعتس حاسم « بولوا

 ۰ ودیشک ۱۱۷۲۲ ۰۰۰ ییلامهاو هرتمولیک

 قوچر نلک ندتبت «بولوا مفت مو یتلغاط یسیضارا
 . هدنرلهرآ و «رارینازواییفوط هبونج  یزاوتمرلفاط

 . رلرریک هیچ دنه « بوق آ رانا كو ماطر,
  «بولوا راداوصحمو تبنم یغاروطو لدتعمیساوه

 «نوتلآ هلیالوصحمراسو «هیبطتانابن « غمض «نتک
 « هزورب «درسزو یرلندعم ېک « یالق « باب



 نو ی

 خا ةرااسو رباع هلبراعحا راشو ص ص « قبقه

 بولوا ملسم یمظعا مق كنسيلاھا ۰ ردراو یلج
 هلمابق یثراق هر نيج هدنخځرات ۱۲۹۰ رلتو
 تع هلیمان ( نایلس هاش ) هناذ نانلو یرایتفم

 زک سو هاپوروآ «نوجما كمربدتبا قیدصتو ؛شمتا
 «هدهسراشمردنوکت رافستثیهرب 4هیمالسا تفالخ "

 بوصابیکلم ریلنیچ هدنندوع كنهروکذم تيه
 زونه هنسهیلخاد لاوحا . یدرلشعا ما لتف

 .ردشم هم لبدیا بسک فوقو هلم امت

 امور هلرلسانو سا ( ۲

 ال زالوا 0 نولو
 كنبرتشم نانلوامعز هما "الاوا هدنسهع دق ریطاسا

 لحز نانلواعز یهاانامزو یسهحوزو یسهریشمه

 - یدرونلوا مز یزق كن (ایر) هلا

 .یدیا لوقنم رلاصم برق قو
 هدذقح

 هک «ردره رب هدهسنارف (۲116)

 ندا هکر ) هد دوی ) ]
 تلایا «قرهقآ یرضوط هب یبرض لامش هلجورخ |

 هرام عم هنهس هلتل با نالوا یانمه و یهروکذ م

 كلهرتمولیک ۲۸۰ «كرهدا قش ینعقرب كنتلایا

 . رولیکود هنغامرا هنس «هرکص ندنایرج
 فبهسنارف (0۵۲. e 0206) قلابا ] ۰
 لامش « بولوا ندنسهبطسو تالابا ۱ هب و

 عم هنس ندنتهج یبرغ لاعث «هبوا ندنفرط قرش
 لدنبناج قرشبونج «هروبن ابونج«هرآ ول اب ف«هنرام

 یسهیتس ةحاسم .رددودحم هلرلتلایا رود توق ۰

 .ردیشک۲ ٤٤ ۱۸۸ ییلاهاو هرتمولیکمب ۷6۲۸ |

 «بولواقلغاط یسیضارا ۰ رد (هرزتوا ) یزکص
 هزبس و تابوبح ینالوصحم . ردقوچ یرلوک

 -ابع ندهرئاس و موزوا «ربونک هلیعاوا گرلهویمو
 هدرللوک هلبرلناویح وآ و ی..هیلها تاناویح ۰ ردتر
 یرلا یبخ یمیانص . ردفوچ یغیلاب هدراپناو

 ه تلابا . ردراو یرلهش رباف قوچرب « بولوا
 یهرتاد ۸۰ و هیحا ۳۷ «بولوا مقنم هباضق

 ۰ ردب واح

,(Joniens) ۱ ۰۱ةنم ك رل و سا  
 ر یر كێەبعش ٤ یراقدلوا نانو

 كن هروم هلیسهیقرش طخ هقبنآ كنانوب سفن ندیکسا

2A۹ و و ی 

 «هدلاح یرلتدلوا نکاس هدنسهبلاعش طخ اساخآ

 «هلفغل وا درط ندنفرط رلنایرود رلیکهداشاخآ هدمب
 e ریش زب هداروا « هدهس ے تک هب هقنآ

 هنب رلهطآ هداروپسا رکا ۰ هزوس یفآ « ندنراق

 هيم ( هروب  هلتتسن هرانو كريغص یایسآ و

 قوچرب و تره هنب راتهج سفاو ریمزا نانلوا

 نیست کرللهتنآ هدمب ۰ یدراشغا ادیپ لرب
 . یدبا نوکسم هلرلناو یعیبط یخد رارععمم
 سوریموا«بولوا هجا ندرلیکارا هبعش رتاسیران اسل
 .ردراشمزاب هدناسلو تودورهو

(Jonie)نانو نایبلا فنآ او  

 ¦ قالطاهنسهلج كرار, نوکسم هیموق
 لاس كرس یایسآ هداز كا «هدهسیا شفلرا
 ندنعف وم یرهشرم زا نعل هنسطسو مسق كنسي رغ

 .یدشفل وا صیصخ هرارب نالوا دادهنلحاس اشتنم

 « بوراو یرلیا كپ هدتبرومعمو تیئدم هطخو

 « هنموزالق « ( دیمزا ) ینریمز « ( هچوف ) هکون

1 

 علبم «سفا « نوفولوق «سودبل «سوگت «هقبرا
 هدنر ره گرانوو ؛ یدبا راو یراهروم* راسو

 هو .ردشمشاس ربهاشم راسو امکحو القوجرب

 ندنفرط رلتاتول لوا هنس ۱۱ 4۰ نداسیع دالىم

 تموکح رب هجمرآ رهش رب ره « بوللوا ناکسا
 هنطیص دلو رضک هدمب «نکرولل واهرادا هدننروص

 990و یرتاخف رکا ندرلنازا "بوک

 رو حک نللاموز هدمب و هکولم فاوط

 ارش "تیئال سا a لان

 هلیتابلزهو تایوعه «بولواندنس ] ۲۶۶
 ۸ ۰ « بوغوط هدنخرات ۲ كدالبم .ردرومشم

 . ردشعا تافو قرهلوا زوام شا

 كلام هدیلاعش یاقمآ (۲0۳۵)
 . وا ندنسهطسو ریهاج تب هعمتح

 . ارو هتوئاد رفونج "ابرغ «هنوزنیم NÊ بول

 "] ونیلبا یخد رم < یرویم اوت « هقس

 یبهیطسحاسم .ردطاحم هل روهج نسنوقسیو و
 ۱۹۱۱ ۸۹ یبیلاهاو هرتم ولک عب رس ۰

 دودحو ییسیسیم یسهفرش دودح . ردیشک
 هلرلارم ( ويس ) مبات اکواو یروسیم یسهبیغ

 هوو



 وه ئ

 هسیا یدودح بونجو لامش «بولوا شلرآ

 هيپسيسيم .ردنرابع ندهضورنم يقسم طوطخ
 یم هلیعا كربنرب نافآ ندنجما قرهلوا بات
 رب اهد رولیکود هرب كوس ییا روک م «بولوا
 زسناپاپو زود ییضارا ۰ ردراو یرابا قوچ

 یکه دنس هلام یپیسیسیم «بولوا ترابع ندراراج
 «هلذلوا لدتعم یخد یاوه ۰ ردتبنم اهد یمسق

 یلدعم روک .رولوالصاح یعاونا دراهوبمو هربخذ

 .رونلوب یغد وقنچو رقاب «بولوا قوچ كپ
E NGکد  

FRE 
 ندنسا ادوہ نالوا یدالوا رکا كب وةعي

 یدرةم « هل_ةلوا سنج مسا هدس ص :ودووخ ام

 ماقلالع هلدحا و

 ۱۳۱۰ لاوش ۳ ق

 ۱۸۹۵ یور طاش ۲ قو

A» و ی 

 تلود یکیا كرابناربع -- .رولوا یدوهب هلتبسن ءا
 یان دوهب هنب رکیدو لیئارسا هنیرب هدنرایکشت
  [.هلروس تمجارم هنسهدام «راناربع9] .یدیشلرو

  هیلع ) بوقم ترضح ( 1:2 )
 « بولوا یدالوا ربکا ك ( اإ و

 ین كولمو دواد ترضح . یدبا دلوتم ندایال

  .ردشلک ندنلسن كنو یسیع ترضح هللا لشارسا
 هطبس نالوا ندناسن تلنادوم ندرشع یا طابسا
 هک«یدرویلبرو مساون یخد هتکام صوصخم اکوبو
 كطولرحم و هدشونج كسدق هدنطساف تکلم و

 نومعش ابرف « نیماينب الاش « بولوا هدنبرف
 رحم یخد "اقرش «هلبرعلا ةربزج "ابونج «هلبرطبس
 .یدبا دودحم هلط ول





 ۳ الا سوماق» نالوایسهرک كکماو یسرب یلمادقاو یلماود عطقنمریع كلهنسرب نوا
 ۱ و ذخأم ًاضعب و هلتعجام هراذخأام قوج كي . یدرباهماستخ امت هتفوتب نوکوب ۱

 ۰ !بسح هدنجما یتاحردنم عساو ردقو نانلوا فلاتو عج هلتالکشم ىلخ ندننادقف

  هب هعلاطمبایرا هدیابوب « هللوا هدنجنراغ كناکما راد قمافلوا فداصت هنیراتآ نایساووپش
 چ ابتک ندا باش تا رک ندزوکرب لیکن لام هتنانسب یار هلراذتعا ضیع
 ییحمتواکا د داراناصه و روصف نالوا عفاو  هعجارلاب هلنهد تعارفو ندکی یخدهبءهراسو

 ذ7 هلیدصتم یمض ید كانمهم تافو نلک هعوقو هرکص ندنرررحو

 1 ۰ « مالعالاسوماق » ید ندمارک نئراق . ردممصم یسوالع

 هقجهنل آ هرامتعا رظن رک لا عم یراراطخا كناوذ قحهروس تم هلو راطخا لاوحا

 تقد هنسلوا یراع ندمذو حدمو هنافرطس هدنروص قفاوم هدختم كلسم كرانوب قجنا و

  قفوت هنسموم زرط كياتک یراهدافا تروصو هرابع كرکو تاحردنم دل رک قرهنل وا

 طندنج رد مدعو جرد او ندنلیدبت هلبلاحت ناجا كناغلست ق قجەلواعقاو . ندنفحهنل وا

 .ردقجهیلوا یراتیحالصو قح هنیراسفتسا باپسا كنباحا

 و ا
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